KALLELSE

Sammanträdesdatum 2019-12-18

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Tid

13:00-17:00

Plats

Lokal: Sottern, kommunhuset Hallsberg

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Veronica Wallgren (S)
Peter Hörlin (S), vice ordförande
Ulrika Björklund (M), 2:e vice ordförande
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Inga-Britt Ritzman (S)
Robert Topalian (S)
Inger Hellqvist (C)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Ingela Hagenfors (KD)
Jimmy Olsson (SD)
Jane Svedhjelm (SD)

Henrik Axelsson (S)
Kerstin Larsson (S)
Monika Spennare (S)
Örjan Åberg (S)
Sören Pettersson (V)
Erik Teerikoski (C)
Ulrika Lycketeg (C)
Olle Isacsson (M)
Ingrid Grahn (L)
Jussi Rinne (SD)
Vakant . (SD)

Övriga
Jaana Jansson, Förvaltningschef
Mohammed Ahmad Barkhad, Ekonom
Anette Söderström, Områdeschef hemtjänst
Clary Starck, Områdeschef särskilt boende/hälso- och sjukvården
Helena Blomberg, Områdeschef funktionshinder
Maria Johansson Engdahl, Områdeschef IFO
Anna Gustafsson, Områdeschef AMI
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Sammanträdesdatum 2019-12-18

Föredragande 13:00

1 – Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Sammanträdets öppnande.
2. Godkännande av föredragningslista.
3. Val av justerare. Förslag på tid för justering 20 december kl 09:00.
4. Anmälan av jäv.
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Sammanträdesdatum 2019-12-18

Föredragande Marjut Alfalk 13:10

2 – IVO_ärende
Ärendebeskrivning
Muntlig information från MAS om IVO-anmälan.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna informationen om IVO-anmälan.
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3 - Ekonomisk uppföljning (19/SAN/181)

Föredragande Mohammed Ahmad
Barkhad 13:20

Ärendebeskrivning
Ekonomisk uppföljning november 2019

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna den ekonomiska uppföljningen för november 2019

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning november 2019
Tjänsteskrivelse Ekonomiskt bistånd
Månadsrapport nov 2019
Övertid SAF 2017 - 2019
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4 - Attestförteckning 2020 (19/SAN/407)

Föredragande Mohammed Ahmad
Barkhad 13:35

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska varje år fatta beslut om attestförteckning för kommande
år på decembersammanträdet.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att fastställa
attestförteckningen för 2020 enligt förslag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Attestförteckning 2020
Attestförteckning 2020 SAF
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Sammanträdesdatum 2019-12-18

5 - Fördelning av ramförstärkning 2020

Föredragande Jaana Jansson 13:40

(19/SAN/400)

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har fått tillfällig ramförstärkning på 2,5 mnkr för år 2020.
Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om arbetet och prioriteringar av budget för år 2020.

Förslag till beslut
Social - och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
fastställer förvaltningens förslag på budgetfördelningen för år 2020.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse fördelning av ramförstärkning
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Sammanträdesdatum 2019-12-18

Föredragande Mohammed Ahmad
Barkhad 13:55

6 - Driftbudget 2020 (19/SAN/181)
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska varje år fatta beslut om budgetbegrepp och
anslagsbindning samt principer för ändring av densamma.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår
- att social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer anslagsbindning för 2020 enligt förvaltningens
förslag.
- att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till principer för ändring
av anslagsbindning.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse driftbudget 2020
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7 - Investeringsbudget 2020 (19/SAN/406)

Föredragande Mohammed Ahmad
Barkhad, Jaana Jansson 14:00

Ärendebeskrivning
Revidering av investeringsbudget 2020.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna informationen om investeringsbudget 2020.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse revidering investeringsbudget 2020
Revidering investeringsbudget SAF 2020
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Sammanträdesdatum 2019-12-18

Föredragande Jaana Jansson 14:05

8 – Barnkonventionen
Ärendebeskrivning

Barnkonventionen blir lag från och med 1 januari 2020. Muntlig information från förvaltningschef.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna informationen om barnkonventionen.
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9 - Riktlinjer gällande serveringstillstånd och
folköl (19/SAN/399)

Föredragande Maria Johansson
Engdahl 14:15

Ärendebeskrivning
Revidering av riktlinjer.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna riktlinjerna för serveringstillstånd och folköl.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Riktlinjer gällande serveringstillstånd och folköl
Riktlinjer gällande serveringstillstånd och folköl
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Sammanträdesdatum 2019-12-18

10 - Riktlinjer för handläggning av bistånd
enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) (19/SAN/404)

Föredragande Maria Johansson
Engdahl 14:40

Ärendebeskrivning
Revidering av riktlinjer för handläggning av bistånd enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) för 2020.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden besluta att
anta de reviderade riktlinjerna för bistånd enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) för 2020.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - riktlinjer LSS
Riktlinjer LSS - 191211
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11 - Så tycker de äldre om äldreomsorgen
2019 (19/SAN/396)

Föredragande Clary Starck 14:50

Ärendebeskrivning
Redovisning av statistik om hur äldre upplever vård och omsorgsboende i riket och i Hallsbergs
kommun.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att godkänna informationen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse brukarundersökning Vård och omsorgsboende 2019
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2019
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12 – Brukarundersökning LSS 2019

Föredragande Helena Blomberg
15:00

Ärendebeskrivning
Presentation av brukarundersökningen för LSS 2019.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna informationen om brukarundersökningen för LSS 2019.
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Föredragande Helena Blomberg 15:10

13 - Personligt ombud, avslut av
verksamheten (19/SAN/393)
Ärendebeskrivning

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar som behöver hjälp
att påverka sin livssituation och kunna bli mer delaktiga i samhället. Ombudens roll är att fungera
som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer som den enskilde behöver ha
kontakt med. Kumla kommun har tillsammans med Sydnärke kommunerna drivit verksamheten.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden säger
upp avtalet med övriga Sydnärkekommuner gällande verksamheten personligt ombud.

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse personligt ombud
Personligt ombud
Statistik maj-sept 2019
Statistik 2015-2018
Personliga ombudens kommentarer till Kumla kommuns skrivelse
Skrivelse NSPH 19/SAN/306
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14 – Incidentrapporter enligt GDPR

Föredragande Josefin Bäck 15:25

Ärendebeskrivning
Muntlig information om inkomna incidentrapporter enligt GDPR.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna informationen om incidentrapporter enligt GDPR.
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15 - Förvaltningsplan 2020 (19/SAN/402)

Föredragande Jaana Jansson 15:30

Ärendebeskrivning
En förvaltningsplan för samtliga verksamhetsområden inom social- och
arbetsmarknadsförvaltningen har tagits fram.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår
att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningsplanen för år 2020 för social- och
arbetsmarknadsförvaltningen .

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse förvaltningsplan 2020
Förvaltningsplan 2020
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16 - Statistik individ- och familjeomsorgen
2019 (19/SAN/148)

Föredragande Maria Johansson
Engdahl 15:40

Ärendebeskrivning
Statistik från individ- och familjeomsorgen januari – november 2019

Förslag till beslut
Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
godkänner informationen.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Statistik IFO november
Statistik IFO - november
Statistik IFO 2019 jan-feb
Statistik IFO 2017-2018
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Föredragande 15:50

17 – Sjukfrånvaro SAF 2019
Ärendebeskrivning

Eftersom sjuktalen ännu inte går att få fram så presenterar förvaltningen dem på social- och
arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 11 februari 2020.
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18 - Presentation av utvecklingsarbetet
Tidiga Samordnade Insatser, TSI (19/SAN/365)

Föredragande Maria Lidberg 16:00

Ärendebeskrivning
Presentation av Hallsbergs kommuns medverkan i TSI - Tidiga Samordnade Insatser.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social- och
arbetsmarknadsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna utan beslut i sak.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Presentation av utvecklingsarbetet Tidiga Samordnade Insatser, TSI
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19 - Delegationsförteckning 2020 (19/SAN/401)

Föredragande Jaana Jansson 16:20

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef har arbetat med delegationsförteckningen och föreslår en del ändringar. Samtliga
förslag på förändringar är markerade med röd text i bifogat material.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner föreslagna ändringar i
delegationsförteckningen för år 2020.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse för Delegationsförteckning 2020
Förslag delegation 2019
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20 - Internkontrollplan 2020 (2/2) (19/SAN/403)

Föredragande Jaana Jansson 16:30

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har arbetat med internkontrollplanen och föreslår vissa förändringar. Samtliga
förslag på förändringar är markerade med röd text i bifogat material.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner föreslagna ändringar i
internkontrollplanen för år 2020.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse för internkontrollplan 2020 (2/2)
Internkontrollplan 2020

Page 21 of 255

KALLELSE

Sammanträdesdatum 2019-12-18

Föredragande 16:40

21 – Information från
förvaltningschef/områdeschef
Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna informationen.

Page 22 of 255

KALLELSE

Sammanträdesdatum 2019-12-18

Föredragande 16:50

22 – Frågor till ordförande
Ärendebeskrivning
Frågor ska vara inkomna senast 17 december kl 12:00.
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23 – Information om meddelanden

Föredragande

Ärendebeskrivning
1. Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2020. Information fårn SKR
(tidigare
SKL). https://skr.se/5.125bed0a16eaec0acf39a2cc.html?utm_source=notifiering&utm_medium=em
ail&utm_campaign=cirkular
2. Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2020. Information från
SKR. https://skr.se/5.125bed0a16eaec0acf3b2cf9.html?utm_source=notifiering&utm_medium=em
ail&utm_campaign=cirkular
3. Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn. unga och vuxna. vårdnadsöverflyttningar
m.m. för år 2020. Information från
SKR. https://skr.se/5.125bed0a16eaec0acf3b33cd.html?utm_source=notifiering&utm_medium=em
ail&utm_campaign=cirkular
4 Styrdokument KF: Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 2019-2020 och
civilt försvar 2019-2020 19/SAN/405

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna informationen om meddelanden.
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24 – Redovisning av delegeringsbeslut

Föredragande

Ärendebeskrivning
1. Individärenden §§ 242-258.
2. Tillfälligt tillstånd för alkoholservering 19/SAN/184-3.
3. Utredning avseende ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker. 19/SAN/184-4

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:19/SAN/181

Ekonomisk uppföljning
Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning november 2019

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna
den ekonomiska uppföljningen för november 2019

Ärendet

Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. november och analys av
årets resterande månad. Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 2,3 mnkr.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Mohammed Ahmad Barkhad

Förvaltningschef

Ekonom

Bilagor
Månadsrapport nov 2019
Övertid SAF 2017-2019
Attestförteckning
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Sida

1(2)
Datum

2019-11-29
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Individ- och familjeomsorg

Tjänsteskrivelse Ekonomiskt bistånd 2019
De personer som uppbär ekonomiskt bistånd idag är personer som arbetslösa och
saknar andra inkomstkällor. Exempel på en sådan person kan vara en person med
språksvårigheter som har svårt att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Socialsekreterarna arbetar ständigt med att få ut dessa personer i språkpraktik
genom AMI för att förbättra det svenska språket och öka möjligheterna till arbete
och egenförsörjning.
Det är också personer som är långtidssjukskrivna som uppbär ekonomiskt
bistånd. Flertalet av dessa personer är sjukskrivna för psykisk problematik och
saknar andra inkomster. Anledning till att de saknar sjukpenning är för att många
av dessa personer aldrig har arbetat och skapat sig en så kallad SGI
(sjukdomsgrundande inkomst) och har därmed inte rätt till sjukpenning. Dessa
personer har även fått avslag på sina ansökningar om varaktig sjukersättning.
Socialsekreterarna arbetar med att samordna insatserna tillsammans med
sjukvården för att möjliggöra för dessa personer att komma ut till arbete eller
annan ersättning om de har rätt till det.
Det är också familjer med flera barn som har någon form av ersättning, antingen
etablering eller föräldrapenning som uppbär ekonomiskt bistånd. Dessa familjer
består av flera barn vilket gör att familjernas inkomster inte räcker för att försörja
en familj. Socialsekreterarna arbetar för att förbereda dessa personer att vara
självförsörjande när inkomsterna i form av etablering och föräldrapenning
upphör.
Det är även personer med olika sociala skäl som uppbär ekonomiskt bistånd.
Dessa personer kan exempelvis vara personer som är utsatta för våld av
närstående, eller personer som ligger långt ifrån arbetsmarknaden och dessutom
inte har rätt till annan ersättning, exempelvis högfungerande personer inom LSSkretsen.
Personer som genomgår vård och behandling för exempelvis missbruk uppbär
också ekonomiskt bistånd i många fall. Socialsekreterarna bedömer att personens
närmsta väg till egen försörjning är att fullfölja behandlingen för sitt missbruk. Det
ska även finnas en planering för personen där denne på sikt ska komma ut i
praktik genom kommunens arbetsmarknadsenhet för att närma sig målet
självförsörjning.

Telefon 0582-68 50 00 | Fax 0582-68 50 62 | socialforvaltning@hallsberg.se | www.hallsberg.se
Hallsbergs kommun, 694 80 HallsbergPage
| Besöksadress
Västra Storgatan 6-8
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Datum

2019-11-29

Beslutsorsaker 2019
Under perioden 190101-191130 har följande beslutsorsaker föranlett
ekonomiskt bistånd:
Arbetslös utan ersättning –
412 st beslut (103 personer)
Arbetslös otillräcklig inkomst –
221 beslut (62 personer)
Arbetshinder sociala skäl –
146 beslut (34 personer)
Arbetar deltid otillräcklig inkomst –
19 beslut (11 personer)
Etablering otillräcklig inkomst –
22 beslut (12 personer)
Etablering väntar på inkomst –
17 beslut (9 personer)
Flykting introduktion –
13 beslut (8 personer)
Föräldrapenning otillräcklig inkomst 21 beslut (5 personer)
Föräldrapenning väntar på inkomst –
15 beslut (3 personer)
Sjukskriven utan inkomst –
474 beslut (66 personer)
Sjukskriven otillräcklig inkomst
19 beslut (7 personer)
Vård och behandling
50 beslut (16 personer)

Under perioden 191101-191130 har följande beslutsorsaker föranlett
ekonomiskt bistånd:
Arbetslös utan ersättning –
52 beslut (40 personer)
Arbetslös otillräcklig inkomst –
21 beslut (19 personer)
Arbetshinder sociala skäl –
12 beslut (9 personer)
Arbetar deltid otillräcklig inkomst –
1 beslut (1 personer)
Etablering otillräcklig inkomst –
4 beslut (4 personer)
Föräldrapenning otillräcklig inkomst 3 beslut (3 personer)
Sjukskriven utan inkomst –
51 beslut (39 personer)
Sjukskriven otillräcklig inkomst
2 beslut (2 personer)
Vård och behandling
8 beslut (4 personer)
Pension väntar på ersättning
4 beslut (4 personer)

Hallsberg 2019-12-02

Maria Johansson Engdahl
Områdeschef Individ- och familjeomsorg

Page 29 of 255

Sida

2(2)

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Månadsrapport november 2019
Verksamhet (tkr)
Förvaltningsgemensamt
Vård- och omsorgsboende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
LSS (f.d. KSF)
LSS (f.d. BIF)
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt

Budget 2019 Prognos 2019
-2 993
-193
-111 400
-113 100
-90 915
-90 915
-43 219
-44 819
-31 426
-29 726
-1 100
-1 300
-50 626
-50 626
-6 687
-5 387
-338 366
-336 066

Avvikelse Avvikelse %
2 800
93,6%
-1 700
-1,5%
0
0,0%
-1 600
-3,7%
1 700
5,4%
-200
-18,2%
0
0,0%
1 300
19,4%
2 300
0,7%

Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. november och analys av årets resterande månad. Förv altningen
prognostiserar ett överskott på 2,3 mnkr.
Förvaltningsgemensamt: Överskottet avser huvudsakligen ej fördelat budget och överskott på statlig momsersättning.
Vård- och omsorgsboende: Cirka 900 tkr av underskottet avser löner inkl. köp av bemanningssjuksköterskor. Hyresintäkterna beräknas ha underskott
på cirka -800 tkr p.g.a. tomma eller omvandlade platser till korttidsvård eller växelvård.
Hemtjänst: Trots heltid som norm beräknas hemtjänsten ha budget i balans och det beror bland annat på minskade kostnader för övertid och
timvikarier.
Verksamheten för funktionshindrade: Personalkostnaderna beräknas ha ett underskott på cirka -1,7 mnkr vilket beror på överanställningar för äldre
brukare och en ny brukare som behöver extra resurser. Intäkter och övriga kostnader beräknas uppvisa ett överskott på cirka 1 00 tkr.
LSS (f.d. KSF): Överskottet beror bland annat på lägre kostnader på externa boenden och lägre behov av korttidsplatser för barn.
LSS (f.d. BIF): Underskottet beror på ökat behov av tillsyn, heltid som norm och lägre intäkter från andra kommuner.

Individ- och familjeomsorg: Verksamheten prognostiserar överskott på öppenvård och underskott på placeringar och försörjningsstöd.
Arbetsmarknadsenheten: Överskottet beror bland annat på övriga kostnader och intäkter.
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Försörjningsstöd mm (tkr)
Externa boende LSS
Placeringar IFO
Öppenvård IFO
Försörjningsstöd
Totalt

Budget 2019 Prognos 2019
-9 499
-8 209
-17 989
-19 439
-7 474
-4 484
-5 000
-7 300
-39 962
-39 432

Avvikelse Avvikelse %
1 290
13,6%
-1 450
-8,1%
2 990
40,0%
-2 300
-46,0%
530
1,3%

Externa boende LSS: Överskottet på cirka 1,3 mnkr beror på lägre dygnskostnad för en ny brukare.
Placeringar IFO: Institutionsvård för vuxna prognostiserar underskott medan barn beräknas ha överskott. Institutionsvård totalt prognostiserar ett
överskott på cirka 300 tkr. Familjehemsplaceringar beräknas uppvisa ett underskott på cirka -1,8 mnkr.
Öppenvård IFO: Överskottet på cirka 3 mnkr beror på att verksamheten jobbar med hemmaplanslösningar i stället för placeringar.
Försörjningsstöd: Underskottet beror bland annat på att arbetslösa och sjukskrivna utan statlig ersättning har ökat.
Prognos sjuksköterskor (tkr)
Överskott löner SSK
Kostnad köp av SSK
Nettounderskott

Belopp
4 400
-4 600
-200

Kostnaden för köp av sjuksköterskor beräknas uppgå till cirka 4,6 mnkr (8 mnkr 2018). Verksamheten prognostiserar överskott på löner med
cirka 4,4 mnkr (5 mnkr 2018). Nettounderskottet beräknas uppgå till -200 tkr (-3 mnkr 2018).
Investeringar (tkr)
Inventarier och data
Arbetstekniska hjälpmedel
Medicinskåp
Totalt

Budget 2019 Prognos 2019
-1 541
-1 541
-325
-325
-334
-334
-2 200
-2 200

Avvikelse Avvikelse %
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
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Personalkostnadskurvor
Vid beräkning av prognosen av personalkostnader används en
framräknad lönekurva över årets 12 månader. Beroende på olikheter i
de olika verksamheterna används 3 olika lönekurvor; Vård- och
omsorgsboende (Vobo) exkl. sjuksköterskor, Hemtjänst och
Verksamheten för funktionshindrade (VFF).
Personalkostnaden för Vobo exklusive sjuksköterskor ligger under
budget i november medan hemttjänst och VFF ligger över budget.
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Kostnaden för försörjningsstöd har ökat jämfört med samma period 2018.
Försörjningsstöd beräknas redovisa ett underskott.

Kostnaden för institutionsvård för vuxna kommer att redovisa underskott medan
barn beräknas ha överskott. Institutionsvård totalt prognostiserar ett överskott.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson
Förvaltningschef
Hälso- och sjukvårdsinsatser ingår inte i den beviljade tiden. Beviljad tid har ökat
under 2019 jämfört med 2018.
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Mohammed Ahmad Barkhad
Ekonom

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
SAF övertid 2017 (tkr)
Område
Förvaltningsgemensamt
Särskilda boende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
LSS (f.d. KSF och BIF)
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt 2017

Jan

Feb

Mar

Apr

1
564
367
69
92
49
0

1
384
263
79
93
7
0

3
500
253
72
135
24
2

5
470
256
99
105
14
0

1 141

828

989

949

Maj
Jun Jul
Aug Sep Okt
Nov Dec
21
19
15
17
0
5
11
412
480 487
390 399
586
481
384
296 180
184 222
234
251
53
79
72
36
79
108
57
79
60
65
29
41
59
69
4
33
29
-12
4
2
2
1
1
1
2
4
5
3
954

967

849

646

749

999

873

Totalt
98
5 153
2 890
803
827
156
18
0

9 944

SAF övertid 2018 (tkr)
Område
Förvaltningsgemensamt
Särskilda boende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
LSS (f.d. KSF och BIF)
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt 2018

Jan
5
457
251
70
30
5
0
818

Feb Mar
Apr
Maj
Jun Jul
Aug Sep Okt
Nov Dec Totalt
16
3
11
12
5
2
7
5
18
7
91
411
358
360
310
276 287
362 310
273
324
3 727
306
271
382
241
162 142
212 280
170
235
2 653
67
71
70
70
74
67
54
54
89
93
778
40
54
64
80
57
57
38
69
22
105
617
15
0
5
6
11
2
0
-2
9
36
87
0
0
0
0
0
3
0
0
18
5
27
854
757
892
720
585 560
673 716
599
805
0 7 980

SAF övertid 2019 (tkr)
Område
Förvaltningsgemensamt
Särskilda boende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
LSS (f.d. KSF och BIF)
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt 2019

Övertid (tkr)
Övertid 2017
Övertid 2018
Övertid 2019
Differens 2019 och 2018

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

0
274
125
64
36
5
0

3
308
120
74
59
13
0

1
238
196
49
51
1
0

0
224
57
75
69
7
0

0
209
78
42
58
3
0

505

576

535

431

390

Jun Jul
Aug Sep Okt
Nov Dec
22
0
0
0
0
0
232 141
293 149
197
214
62
74
132
78
59
138
34
28
44
36
38
63
76
41
37
68
27
63
5
18
0
-8
-1
1
0
0
3
0
0
41
432

304

510

323

319

520

Totalt
26
2 479
1 119
547
585
45
44
0

4 845

Jan
Feb Mar
Apr
Maj
Juni Juli Aug Sep Okt
Nov Dec Totalt
1 141
828
989
949
954
967 849
646 749
999
873
9 944
818
854
757
892
720
585 560
673 716
599
805
7 980
505
576
535
431
390
432 304
510 323
319
520
4 845
-313 -278
-222
-461 -330 -154 -257 -163 -392 -280 -284
0 -3 135

2019-11-25 09:03

Diff 2019/2018 Diff i %

Diff 2019/2017

Diff i %

-65
-1 249
-1 534
-231
-31
-42
17

-71%
-33%
-58%
-30%
-5%
-48%
0%

-72
-2 674
-1 771
-256
-242
-111
0

-73%
-52%
-61%
-32%
-29%
-71%
0%

-3 135

-39%

-5 125

-52%

Kommentar:
Övertiden har minskat med cirka 3,1 mnkr eller 39 % i
jan-nov 2019 jämfört med samma period 2018.
Övertiden har också minskat med cirka 5,1 mnkr eller
52 % i jan-nov 2019 jämfört med samma period 2017.

1
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen - övertid 2017-2019 (tkr)
1 300
1 141
1 100
989

900
818

828

999

967

954

949
892

854

873

849

805
757

749
716

720
700

646
585

576
535

505

673
599

560

520

510

500

432

431
390

323

304

319

300

100

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-100

Övertid 2017

Övertid 2018

Övertid 2019

2019-11-25 09:03

2
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Attestförteckning 2020
4
19/SAN/407
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-12-03

Sida 1 av 1

Dnr:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens attestförteckning 2020
Ärendebeskrivning

Attestförteckning 2020.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att fastställa
attestförteckningen för 2020 enligt förslag.

Ärendet

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska varje år fatta beslut om attestförteckning för kommande år
på decembersammanträdet.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Mohammed Ahmad Barkhad

Förvaltningschef

Ekonom

Version 1.3
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ATTESTFÖRTECKNING FÖR SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 2020

Dnr /SAN
SAN § /

Ansvar

Text

Attestant

Ersättande attestant

119100
119200
250000
801000
801010
811000
811020
811040
811060
811070
821000
821020
821030
821040
821050
821060
831000
831020
831030
831040
831060
831070
841000
841020
841030
851030
880001

Integrationsenheten
Arbetsmarknadsenheten
Alkohol, tobak och läkemedel
Förvaltningschef social
Enhetschef administration
Områdeschef särskilda boenden
Enhetschef Kullängen
Enhetschef Werners Backe
Enhetschef HSL
Enhetschef Rengbågen & Nytorgsgatan 20
Områdeschef Hemtjänsten
Enhetschef Hemtjänst Norr
Enhetschef Hemtjänst Väster
Enhetschef Hemtjänst Öster
Enhetschef Hemtjänst Söder
Enhetschef Dagverksamheter
Områdeschef verksamheten för funktionshindrade
Enhetschef daglig verksamhet, boende mm.
Enhetschef boende, inkl. psykiatrin
Enhetschef daglig verksamhet, boende mm.
Enhetschef daglig verksamhet mm.
Enhetschef personlig assistans
Områdeschef Individ- och familjeomsorgen
Enhetschef vuxengruppen
Enhetschef barn- och unga
Enhetschef ensamkommande flyktingbarn
Projekt statsbidrag

Madelene Pedersén
Madelene Pedersén
Patrik Germer
Jaana Jansson
Helena Blomberg
Clary Starck
Malin Carlos
Sabina Jansson
Peter Åstrand
Annelie Kyngäs
Anette Söderström
Maj Pettersson
Karin Knutsson
Marina Isgren
Arijana Hadzic
Anette Broman
Helena Blomberg
Elisabeth Tjärnén
Linda Carlsén Selvin
David Åström
Sophia Engström Lindh
Gabriella Jörgensen
Maria Johansson Engdahl
Sandra Leontiou
Maria Lidberg
Maria Lidberg
Jaana Jansson

Anna Gustafsson
Anna Gustafsson
Maria Johansson Engdahl
Anette Söderström, Helena Blomberg
Anette Söderström
Anette Söderström
Sabina Jansson
Malin Carlos
Monica Gustafsson
Sabina Jansson
Helena Blomberg
Marina Isgren, Karin Knutsson, Arijana Hadzic
Maj Pettersson, Marina Isgren, Arijana Hadzic
Maj Pettersson, Karin Knutsson, Arijana Hadzic
Maj Pettersson, Karin Knutsson, Marina Isgren
Anette Söderström, Maj Pettersson
Anette Söderström
David Åström, Linda Carlsén Selvin, Gabriella Jörgensen
David Åström, Elisabeth Tjärnén, Gabriella Jörgensen
Elisabeth Tjärnén, Linda Carlsén Selvin, Gabriella Jörgensen
Elisabeth Tjärnén, Linda Carlsén Selvin, Gabriella Jörgensen, David Åström
Elisabeth Tjärnén, Linda Carlsén Selvin, Sophia Engström Lindh, David Åström
Maria Lidberg, Sandra Leontiou
Maria Lidberg
Sandra Leontiou
Sandra Leontiou
Anette Söderström, Helena Blomberg
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Jaana Jansson (förvaltningschef) äger attesträtt till samtliga ansvar.
Mohammed Ahmad Barkhad (ekonom) och Lena Östlund (ekonomiassistent) äger var och en för sig rätt att beslutsattestera samtliga
ansvar då både attestant och ersättande attestant är frånvarande.
Rätt att utse attestanter och ersättare: förvaltningschef utser områdeschefer och stabpersonal. Områdeschef utser enhetschefer och assistenter.

Attestant

Ersättande attestant

Behörighetsattest för hela Socialoch arbetsmarknadnsnämndens verksamheter:

Mohammed Ahmad Barkhad, Lena Östlund

Ekonomer på ekonomiavdelningen

Beslutsattestera bokföringsorder (ombokningar,
periodiseringar, bokslut m.m) för samtliga ansvar:

Mohammed Ahmad Barkhad

Jaana Jansson

Behörighetsattest för samtliga verksamheter inom
funktionshindrade och LSS:

Negra Vehabovic

Marianne Forsström

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson
Förvaltningschef

Mohammed Ahmad Barkhad
Ekonom
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Fördelning av ramförstärkning 2020
5
19/SAN/400
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:19/SAN/400

Fördelning av ramförstärkning år 2020 för social- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har fått tillfällig ramförstärkning på 2,5 mnkr för år 2020.
Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om arbetet och prioriteringar av budget för år 2020.
Förslag på fördelning av budgettillskott år 2020 på 2,5 miljoner:
Vård och omsorgsboende
500 tkr till arbetsterapeut för utredningsteamet då vi i jämförelse med andra kommuner har en
relativt låg bemanning gällande arbetsterapeuter.
350 tkr för förlorade hyresintäkter på grund av ett flertal parboenden som inte är uthyrda.
Individ- och familjeomsorg
500 tkr till öppenvårds verksamheten Stegen under ett år för att arbeta med nödvändig omställning
då Kumla kommun har valt att gå ur samverkan med Hallsbergs kommun.
Hemtjänst
350 tkr för schemaöversyn/planering med anledning av heltid som norm. När fler personal väljer att
gå upp i tid är det av största vikt att se över schemaläggningen så att det blir hälsosamma scheman
och som är grundade på när brukarna önskar få insatserna utförda.
Förvaltningsövergripande
800 tkr översyn av verksamheten för att kunna göra studiebesök i andra kommuner som lyckats
genomföra förbättringar/effektiviseringar inom liknande verksamhetsområden.
Möjlighet att hyra in konsult för att hjälpa till med eventuell genomlysning av någon verksamhet.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer förvaltningens förslag på
budgetfördelningen för år 2020.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson
Förvaltningschef
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Driftbudget 2020
6
19/SAN/181
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Tjänsteskrivelse
Datum: 2019-11-29

Sida 1 av 2

Dnr:

Social- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2020 - Förslag till
budgetbegrepp och anslagsbindning samt principer för ändringar
Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska varje år fatta beslut om budgetbegrepp och
anslagsbindning samt principer för ändring av densamma.

Förslag till beslut
- att Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer anslagsbindning för 2020 enligt förvaltningens
förslag.
- att Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till principer för ändring
av anslagsbindning.

Ärendet
I driftbudgeten ingår verksamhetens löpande intäkter och kostnader.

Budgetbegrepp
Fullmäktigebudget
Av kommunfullmäktige fastställt budgetanslag (nettobelopp) för nämnden.
Nämndbudget
Nämnden äger rätt att fritt omdisponera i driftbudgeten inom sitt ansvarsområde.
Nämnden äger inom sitt ansvarsområde rätt att delegera åt anställd att på nämndens vägnar fatta
beslut om omdisponeringar av driftbudgeten inom den anställdes ansvarområden. Omdisponeringar
får inte medföra en avvikelse från nämndens verksamhetsinriktning.
Anslagsbindning
Av Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställda belopp eller summerade belopp.
Förvaltningschefen äger rätt att ändra. Beslut om ändring av anslagsbindningen ska anmälas till
Social- och arbetsmarknadsnämnden. Inom denna fastställda nivå får budgeten
överskridas/underskridas mellan olika ansvar och verksamheter. Den totala budgeten för den
fastställda nivån får inte överskridas.
Anslagsbindning nettokostnad fastställs för:







Förvaltningsgemensamt
Vård- och omsorgsboende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
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Tjänsteskrivelse
Datum: 2019-11-29

Verksamhet
Förvaltningsgemensamt
Vård- och omsorgsboende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
SAF totalt

Sida 2 av 2

Dnr:

Budget 2020 (tkr)
-5 243
-94 399
-112 614
-78 020
-52 038
-6 821
-349 135

Organisationsförändringar 2020
 Sköllergården flyttas från vård- och omsorgsboende till hemtjänst öster.
 LSS och verksamheten för funktionshindrade läggs ihop till ett område.

Ändring av budget per ansvar inom anslagsbindning
Områdeschef delegeras rätten att fatta beslut om omdisponeringar av budget per ansvar inom sin
anslagsbindning.
Ovanstående gäller endast under förutsättning att ändringarna inte är av principiell betydelse
och/eller är av större omfattning. I dessa fall ankommer det på förvaltningschefen att besluta om
ändring av budget per ansvar.
Beslut om ändring av budget per ansvar inom anslagsbindning skall inte anmälas till Social- och
arbetsmarknadsnämnden.
Med delegationsbesluten som grund har ekonomiavdelningen rätt att ändra budgetbelopp i
ekonomisystemet Agresso.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Mohammed Ahmad Barkhad

Förvaltningschef

Ekonom
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Investeringsbudget 2020
7
19/SAN/406
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Tjänsteskrivelse
Datum: 2019-12-03

Sida 1 av 1

Dnr:

Information om revidering av investeringsbudget 2020
Ärendebeskrivning
Revidering av investeringsbudget 2020.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna
informationen.

Ärendet
Förvaltningen omdisponerar investeringsbudgeten genom att flytta 100 tkr från arbetstekniska
hjälpmedel till inventarier och data.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Mohammed Ahmad Barkhad

Förvaltningschef

Ekonom

Version 1.3
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

2019-11-29

Information om revidering av investeringsbudget 2020
Förvaltningen reviderar investeringsbudgeten inom nämndens verksamhetsområde enligt
nedanstående tabell.
Investeringsbudget (tkr)
Arbetstekniska hjälpmedel
Inventarier och data
Totalt

Jaana Jansson
Förvaltningschef

Beslutad budget 2020
-400
-1 100
-1 500

Revidering 2020 Ny budget 2020
100
-300
-100
-1 200
0
-1 500

Mohammed Ahmad Barkhad
Ekonom
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Riktlinjer gällande serveringstillstånd och
folköl
9
19/SAN/399
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:

Riktlinjer gällande serveringstillstånd och folköl
Ärendebeskrivning

Revidering av riktlinjer.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna
riktlinjerna för serveringstillstånd och folköl.

Ärendet

Det är dags att uppdatera riktlinjerna för serveringstillstånd och folköl.
Nu gällande riktlinjer antogs 2010 och uppdateras enligt förslaget språkligt samt genom att byta ut
myndighetsnamn som inte längre är aktuella. T.ex. har Folkhälsoinstitutet bytt namn till
Folkhälsomyndigheten.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Patrik Ehrenström Germer

Förvaltningschef

Tobaks och alkoholhandläggare

Bilagor
Riktlinjer gällande serveringstillstånd och folköl
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Riktlinjer för och
serveringstillstånd och folköl.
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1. Riktlinjer för serveringstillstånd
Sedan 1995 ansvarar kommunen för tillståndsgivningen enligt
alkohollagen.
Den nu gällande alkohollagstiftningen,
alkohollagen(2010:1622) trädde i kraft den 1 januari
2011.
I alkohollagen 8 kap § 17 framgår det att kommunen kan
vägra meddela tillstånd om serveringen kan medföra
olägenheter ur alkoholpolitisk syn- punkt. Kommunerna
rekommenderas att i alkoholpolitiska/drogpolitiska
program föra in kriterier för bedömning avseende bland
annat alkoholpolitiska olägenheter. Dessa kriterier är till
för att minska risken för att alkoholpolitiska olägenheter
uppkommer samt att minska alkoholens skadeverkningar.
Sydnärkeskommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla,
Lekeberg och Laxå har genom avtal gemensam
handläggare av serveringstillstånd och gemensamma
riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd.
1.1 Allmänna krav
Enligt EU:s rättsregler ska kriterier vid tillståndsgivning:
1. vara objektiva och icke diskriminerande.
De ska innebära en garanti för den tillståndssökandes
rättssäkerhet och likabehandling.
2. fordra lagstöd .
Tillståndsgivning ska bygga på i lag angivna grunder.
Prövningen ba- seras på i lag, förordning eller
myndighetsföreskrifter fastställda kriterier. Beslutet
kan överklagas i domstol.
3. vara förutsägbara.
De ska vara publicerade och i förväg kända.
1.2 Vilka prövningar görs
I en prövning av ett serveringstillstånd görs tre olika prövningar
• sökandens lämplighet
• serveringsställets tjänlighet
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• alkoholpolitisk prövning
'

4
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1.3 Kriterier för serveringstillstånd som gäller enligt lagen
1.3.1 Sökandens lämplighet

Sökanden ska ha kännedom om alkohollagstiftningen och
ha ekonomiska förutsättningar för att sköta verksamheten
på ett tillfredsställande sätt. Sök- anden ska själv visa att
han är lämplig att få tillstånd att servera alkoholdrycker. I
lämplighetsprövningen prövas sökandens lämplighet
avseende laglydnad och skötsel gentemot det allmänna,
tex tidigare brottslighet eller skatteskulder. I prövningen
av ekonomiska förutsättningar prövas finansiering av start
av verksamheten och den ekonomiska kalkyl som
presenteras.
I 8 kap § 12 har ett nytt krav införts " .. .Sökanden ska
genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de
kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som
krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva
serveringsverksamheten". När den sökande blivit godkänd
på provet är detta därefter giltigt i 3 år.
Kunskapsprov krävs av den som söker stadigvarande
tillstånd för servering till allmänhet eller till slutet
sällskap, för tillfälligt tillstånd för servering till
allmänheten, för provsmakning och för pausservering. Den
som söker tillstånd för tillfällig servering i slutet sällskap
ska avlägga prov om det inte endast rör sig om enstaka
tillfälle.
Det är folkhälsomyndigheten som ansvarar för
kunskapsprovens innehåll och utformning.
Administrationen kring själv kunskapsprovet ska däremot
skötas av kommunen. (Folkhälsomyndighetens föreskrifter
om kunskapsprovet FHMFS 2014:7)
Undantag från kunskapskravet enligt 10§ FHMFS 2014:7 görs för den som;
1. tidigare har avlagt prov och har tillstånd som minst
motsvarar den aktuella ansökan.
2. inte har tillstånd men som högst tre år före en ny
ansökan inges har avlagt ett godkänt prov som minst
motsvarar den nya ansökan.
3. inte har avlagt prov men som i samma kommun har ett
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serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella
ansökan och vars kunskaper det inte finns några skäl att
ifrågasätta, eller
4. inte har avlagt prov men som i en annan kommun har
serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella
ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet utan
anmärkningar.
5. Kommunen får göra undantag från skyldigheten att göra
prov om ansökan avser tillfälligt serveringstillstånd till
slutet sällskap om ansökan avser enstaka tillfälle.
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1.3.2 Serveringsställets tjänlighet
Köket

Enligt alkohollagens 8 kap § 15 får stadigvarande tillstånd
för servering till allmänheten medges endast om
serveringsstället har ett eget kök i anslutning till
serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på annat
sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat
utbud av maträtter. Alkohollagen kräver att
livsmedelsverksamheten ska vara registrerad hos
kommunens miljökontor samt att man vid stadigvarande
serveringstillstånd erbjuder såväl förrätter, huvudrätter och
efterrätter. Efter kl. 23.00 får matutbudet begränsas till ett
fåtal enklare rätter.
Den allmänna standarden på mat och miljö ska vara
avgörande för möjligheten att få serveringstillstånd. Dock
finns kravet på att köksutrustningen måste hålla en viss
standard, t.ex. ska inte vanliga lägenhetsspisar och
mikrovågsugnar för uppvärmning av prefabricerade
maträtter anses vara tillräcklig utrustning.
Serveringslokalen

Enligt alkohollagen 8 kap § 15 ska serveringsstället ha ett med hänsyn
till omständigheterna tillräckligt antal platser för sittande matgäster.
Serveringsstället ska även vara lämpligt ur brandsäkerhetssynpunkt (8
kap § 16).
Serveringslokalen ska ha en överblickbar serveringsyta.
En drinkbar ska enligt samma laglagrum vara en mindre
väsentlig del av serveringsstället och inrättad i nära
anslutning till matsal.
Vid tillståndsprövningen ska sökanden redovisa vilken yta
i lokalen som är avsedd som bordsavdelning (matsal) och
hur många bord och stolar denna omfattar. Den övriga
delen av en insynad, dvs godkänd, serveringslokal kan
disponeras som drinkbarsavdelning om sökanden så
önskar.
För att drinkbaravdelningen ska anses vara en mindre
väsentlig del av serveringsstället ska bordsavdelningen
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dock uppta den väsentliga delen av serveringslokalen eller
erbjuda plats för minst hälften av det antal per- soner
lokalen är avsedd för.
I en insynad serveringslokal kan tillståndshavaren göra
vissa ändringar utan tillståndsmyndighetens medgivande.
De i ovanstående stycket angivna kriterierna måste dock
fortfarande vara uppfyllda.
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1.3.3 Alkoholpolitiska olägenheter

Ett avslag på en ansökan om tillstånd måste i första hand
motiveras utifrån de kriterier för serveringstillstånd som
gäller enligt lagen dvs antingen med hänsyn till sökanden
eller serveringsstället eller med hänsyn till att alkoholpolitiska olägenheter kan befaras uppstå genom den
tilltänkta serveringen. Skälen för bedömningen måste
preciseras i beslutet.
Ibland ingår svåra avväganden vid tillståndsprövningen
där olika intressen ställs mot varandra.
Alkohollagstiftningen har dock tillkommit för att begränsa
alkoholens skadeverkningar och är i första hand en
skyddslagstiftning. I de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs
mot företagsekonomiska eller näringspolitiska bör de
alkoholpolitiska ha företräde. (Regeringens proposition
2009/10:125).
Med alkoholpolitiska olägenheter menas att en etablering
av ett serverings- ställe med utskänkningsrättigheter eller
utökad rätt till utskänkning riskerar att medföra
samhälleliga problem. Dessa kan vara av social,
alkoholpolitisk eller ordningsmässig art.
Grundförutsättningen för att få tillstånd till
alkoholservering bör vara att "behörighetskraven" i lagen
är uppfyllda samt att inhämtade remissyttranden eller egen
samlad erfarenhet inte ger anledning befara att
alkoholpolitiska olägenheter uppstår i samband med
restaurangetablering eller det utökade
serveringstillståndet. Vid den bedömningen ska nedan
angivna riktlinjer gälla.
• De fall där polismyndigheten avstyrker ansökan med
hänvisning till risk för ordningsproblern på
serveringsstället eller dess närmaste omgivning.
• De fall där miljöförvaltningen avstyrker ansökan med
hänvisning till att närboende utsätts eller riskerar att
utsättas för bullerstörningar eller annan olägenhet från
serveringstället.
• De fall där kommunen äger kännedom om
missförhållanden på serveringsstället eller angående
sökandens lämplighet.
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• Kommunen kan också neka serveringstillstånd om
serveringsstället lig- ger i speciellt alkoholkänsliga
områden där etablering medför risk för alkoholpolitiska
olägenheter.
• Serveringstillstånd meddelas ej till spel eller sexklubbar.
• Serveringstillstånd till uteservering kan meddelas
endast till dem där serveringen finns i direkt anslutning
till restaurangen.
• Serveringstillstånd meddelas ej vid risk för alkoholrelaterat våld.
På många alkoholserverande restauranger föreligger
behov av dörrvakt. Kommunen ska av alkoholpolitiska
skäl verka för att av polismyndigheten
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prövad och förordnad ordningsvakt i så hög utsträckning
som möjligt används på sådana restauranger.
1.4 Serveringstider
Lagen anger en normtid för servering av alkoholhaltiga
drycker enligt följande:
• Om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat får
servering av spritdrycker, starköl, vin och annan jäst
alkoholdryck påbörjas tidigast kl 11.00.
• Om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat ska
servering av alkoholdrycker avslutas senast kl 01.00.
• Serveringsstället ska varautrymt senast 30 minuter efter
serveringstidens utgång.
• Om det föreligger risk för alkoholpolitiska olägenheter
kan kommunen besluta om annan serveringstid.
• Serveringstid för uteservering kan begränsas till kl.
22.00 om risk föreligger för störningar av närboende
eller andra olägenheter.
• Vad avser folköl finns ingen begränsning av
serveringstiden. Dock kan kommunen besluta om
serveringstid om det är påkallat.
1.4.1 Utökad serveringstid

Det måste understrykas att reglerna om serveringstider
utgör en väsentlig del av den svenska alkoholpolitiken och
att sociala hänsyn därför ska ha klart företräde framför
affärsmässiga eller konkurrensmässiga sådana. Enbart den
omständigheten att en konkurrerande restaurang redan
erhållit utsträckt serveringstid kan inte motivera bifall till
en ansökning av samma slag. Tillståndsmyndigheten
måste i varje enskilt fall bedöma riskerna för olägenheter i
samband med en utsträckning av serveringstiden.
Utsträckt serveringstid innebär risk för alkoholpolitiska
olägenheter exempelvis störning av närboende,
alkoholrelaterat våld samt bullerstörningar.
Serveringstid till kl. 02.00 kan dock medges efter särskild
prövning och då med ett års prövotid. Senare serveringstid
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än kl 02.00 medges ej.
1.5 Festivaler och annan tillfällig servering till allmänheten
• Tillfälliga tillstånd till allmänheten ska vara en del av
ett större arrangemang. Inriktningen ska vara i
överensstämmande med vanlig restaurangverksamhet
och ej enbart dryckesinriktad. Vid beslut om tillstånd
ska de alkoholpolitiska olägenheterna med dess sociala
konsekvenser vara styrande för bedömningen.
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• Endast juridisk eller fysisk person som innehar
tillräckliga kunskaper i alkohollagen kan erhålla
tillstånd att servera alkoholdrycker vid festivaler och
annan tillfällig servering till allmänheten.
• Endast evenemang som huvudsakligen vänder sig till
en publik över 20 år ska erhålla tillstånd.
Vid prövning görs en samlad bedömning av evenemangets inriktning.
Denna kan bl a framgå genom val av musik eller
artist eller evenemangets marknadsföring.
Beträffande åldersgräns gäller alkohollagens regler.
• Tillfälligt tillstånd till allmänheten beviljas endast för
ett arrangemang per ansökan.
• Servering av spritdrycker medges endast vid restaurangliknande former
• En grundförutsättning för tillstånd är att kraven från
övriga myndigheter är uppfyllda och att rätten till
disponering av lokalen eller av marken kan styrkas.
• Lagad mat under restaurangliknande former ska tillhandahållas.
I,)

Servering och konsumtion av alkohol ska ske på en
avgränsad yta med tillgång till sittplatser vid bord.

• Acceptabla avgränsningar ska finnas så att betryggande
tillsyn kan garanteras.
• Vid prövningen av serveringstidens längd ska
miljöförvaltningens och polismyndighetens bedömning
av risk för störda grannar och ordning ha stor betydelse.
• Om risk för alkoholrelaterat våld kan föreligga vid
olika arrangemang, ska tillfälliga tillstånd ej meddelas.
• Kassa med vanliga kassarutiner krävs.
• Tillståndsmyndigheten kan kräva särredovisning av verksamheten.
• Grundregeln för festivaler och tillfällig servering är att
det rör sig om högst några dagar
• När ett festivalområde utnyttjas av flera tillståndshavare
krävs, bl a för att kunna bedriva bättre tillsyn, att varje
tillståndshavares serveringsområde är väl avgränsat från
övrigas.
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• Ansökan för tillfälligt tillstånd för servering till
allmänheten ska göras 20 dagar i förväg.
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1.6 Servering i teater eller konsertlokal
Enligt 8 kap § 15 får tillstånd meddelas för servering av
vin eller starköl utan krav på att lagad mat tillhandahålls.
Servering får dock endast ske under pauser i
föreställningen i foajen till teater eller konsertlokal.

Utifrån risken för alkoholpolitiska olägenheter vid
spridning av pausservering till en alltför vid krets bör
kraven på servering i teater och konsertlokaler ställas
relativt högt. Det är sökandens ansvar att prestera ett
underlag som gör det möjligt att bedöma verksamhetens
faktiska innehåll.
Den aktuella lokalen ska enligt slutbesiktningsbevis vara
godkänd för ändamålet.
För teater eller konsertlokal som saknar etablerad
permanent verksamhet kan endast tillstånd meddelas för
enstaka tillfälle eller för tidsperiod då gästspel
förekommer.
1.7 Uteserveringar
En uteservering ska vara belägen i direkt anslutning till
eller i omedelbar närhet av själva restaurangen. Ansökan
om uteservering belägen på större avstånd från
restaurangen än några få steg, så kallad satellitservering,
behandlas restriktivt.

1.8 Servering i spel- och/eller sexklubbar

Serveringstillstånd ska inte medges till spel- och/eller sexklubbar.
1.9 Slutet sällskap
Enligt alkohollagen 8 kap § 2 kan serveringstillstånd
meddelas för servering i förening, företag eller annat slutet
sällskap. För servering i slutet sällskap gäller enligt lagen bl a
lägre krav på kök än vid servering till allmänheten, men lagad
mat ska tillhandahållas. När det gäller ett slutet sällskap, får
det inte vara fråga om sådan tillställning som enligt
ordningslagen ska anses som offentlig.
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Riktlinjerna innehåller särskilda regler för tillfälliga
tillstånd till slutna sällskap. Reglerna syftar till att
konstatera att ansökan görs av en seriös sökande och att
avsikten med ansökan ej är att kringgå reglerna för
alkoholservering. Så snart en ansökan avseende slutet
sällskap ej längre avser enstaka tillfälle gäller enligt
alkohollagen en mer omfattande prövning avseende
personlig lämplighet och lokal. Då ställs också krav på
godkänt kunskapsprov (1.3).
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• Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer
som har någon form av gemensamt intresse, såsom i en
förening eller annan sammanslutning, utöver den
aktuella tillställningen med alkoholservering.
• Lagad mat ska kunna tillhandahållas.
• Förening eller stiftelse som söker tillstånd ska ha en
tillfredsställande organisation. Den ska vidare ha ett
namn som kan skiljas från andra, och ha antagit stadgar
och styrelse.
• Sökande som tilldelats organisationsnummer av
skattemyndigheten ska redovisa detta.
• Protokoll som visar styrelsens sammansättning och vem
som är firmatecknare eller som tecknar föreningen ska
redovisas .
• Föreningen ska visa att de bedriver ideell eller annan
verksamhet samt att verksamheten är eller utifrån
ansökningshandlingarna kan bedömas bli bestående.
• Tillfälliga tillstånd kan meddelas företag för servering
vid personalfester och dylikt.
• Ansökan om tillfälligt tillstånd för slutet sällskap ska
göras senast 10 arbetsdagar innan tillställningen ska äga
rum.
• Tillstånd utfärdas maximalt vid 12 enstaka tillfällen till
en sökande per år med undantag för yrkesmässig
verksamhet.
• Serveringsrörelser med yrkesmässig verksamhet kan
beviljas tillfälligt tillstånd avseende slutet sällskap
(festvåningsverksamhet).
Tillstånd krävs dock inte för servering till slutet sällskap
om serveringen ordnas utan vinstintresse och i andra
lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av
alkoholdrycker eller lättdrycker. Därtill krävs att
serveringen sker vid enstaka tillfälle och utan annan
kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av
dryckerna.
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2. Remissinstanser
2.1 Miljö- och hälsoskydd samt brandskydd
Miljö- och hälsoskydd har en viktig roll i det kommunala
arbetet med serveringstillstånd. Det är hos Miljö- och
hälsoskydd man registrerar sin livsmedelsverksamhet.
Miljö- och hälsoskydd har kunskapen om restaurangernas
kapacitet för tillagning av maten. I yttrandet från miljöoch hälsoskydd kan också upplysningar om risken för
bullerstörningar ingå.
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Yttrandet har stor vikt för beslut om serveringstillstånd.
Miljö- och hälsoskydds yttrande ska tillmätas en stor
betydelse. Detta gäller inte minst skyddet för närboende
till restauranger. En allmän förutsättning är enligt
hälsoskyddslagen att störningar som kan vara skadliga för
människors hälsa och som inte är ringa eller helt tillfälliga
är att betrakta som en sanitär olägenhet. Definitionen avser
alla former av störningar som kan ha en skadlig inverkan
på en människas hälsa. Serveringsstället ska vara lämpligt
ur brandsäkerhetsynpunkt. Det gäller för stadigvarande
tillstånd och för tillfälliga tillstånd för servering till
allmänheten. Det innebär att tillstånd inte kan meddelas
om inte lokalerna är godkända av räddningstjänsten.
2.2 Polismyndigheten
Polismyndigheten är en obligatorisk remissinstans enligt
alkohollagens 8 kap. § 11. Polismyndigheten ska i
yttrande redovisa de omständigheter som ligger till grund
för myndighetens bedömning och därvid särskilt yttra sig
om sökandens lämplighet att ansvara för verksamheten.
I sin bedömning av verksamheten kan verksamhetens
inriktning och geografiska läge vara av betydelse för
kommunens bedömning avseende risken for
alkoholpolitiska olägenheter. Statistik om brott och
omhändertagande i området kan bifogas yttrandet. Är
sökanden aktuell eller har varit aktuell i polisregistret för
brott som kan vara av betydelse för bedömning om
sökandens lämplighet ska detta redovisas.
2.3 Skattemyndigheten/kronofogdemyndigheten
Skattemyndigheten och kronofogdemyndigheten svarar för
kontroll av sökandens ekonomiska skötsamhet. Den
sökande ska själv begära intyg från kronofogden för att
visa att han fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna.
Tillståndsmyndigheten bör dock förenkla prövningen av
sökan- dens lämplighet på så sätt att sökanden åläggs att i
möjligaste mån själv införskaffa erforderligt underlag för
bedömning av ansökan.
Sökanden ska på begäran inhämta en
personnummerutredning från Patent- och
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registreringsverket som visar vilka bolag sökanden är eller
varit aktiv i.
Skattemyndigheten hjälper kommunen ta fram uppgifter
på hur sökanden skött sina skatteinbetalningar och
huruvida sökanden är registrerad som arbetsgivare, för
moms m.m.
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3. Tillsyn
I alkohollagens 9 kap § 1 slås fast att
Folkhälsomyndigheten utövar den centrala tillsynen över
efterlevnaden av lagen och anslutande föreskrifter.
Länsstyrelsen har tillsyn inom länet och ska biträda
kommunerna med råd och stöd i deras verksamhet.
Den omedelbara tillsynen av restaurangerna utövas av
kommunen och polismyndigheten, som också har
tillsynsansvar över servering av och detaljhandel med
folköl. Den löpande tillsynen ankommer i första hand på
kommunen. Vad gäller tillsynens innehåll och utformning
se 4.4-4.6.
4. Avgiftssystem enligt alkohol/agen
4.1 Bakgrund
De fem Sydnärkekommunerna har gemensamma avgifter
som antas i respektive kommunfullmäktige. Avgifterna tas
ut för ansökan av tillstånd samt för tillsyn. Verksamheten
ska helt finansieras av avgifter.
En av grundtankarna i alkohollagen är att tillsynen ska
förstärkas. Detta förutsätter kompetent personal med tid
för uppgiften.
De fem Sydnärkekommunema arbetar utifrån
utbildningsmetoden ansvarsfull alkoholservering.
4.2 Lagstödet för avgiftsuttag
Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen hos
kommunen. Kommunen får ta ut avgifter för prövning
enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn, enligt 8
kapitlet, av den som fått serveringstillstånd.
Kommunala avgifter enligt självkostnadsprincipen
behöver inte motsvara kostnaden i varje enskilt fall.
Regeringen har i propositionen rekommen- derat att
tillsynsavgifter enligt alkohollagen beräknas efter
schablon och inte efter exakt kostnad. Schabloniserade
avgifter förekommer inom andra områden och accepteras
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inom rättspraxis.
Avgifterna varierar mellan kommunerna i Sverige. Detta
kan beror på att de faktiska kostnaderna är olika. Det kan
också bero på att kommunerna väljer olika ambitionsnivå i
arbetet med serveringstillstånd. Detta reglerar
kommunerna i sina riktlinjer och alkoholpolitiska
program.
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4.3 Ansökningar.

Ansökningar om serveringstillstånd kan delas in i sex kategorier.
1. Nyansökningar
2. Utvidgade serveringstillstånd
3. Utökad serveringstid
4. Tillfälliga tillstånd för alkoholservering till allmänheten
5. Tillfälliga tillstånd för alkoholservering till slutna sällskap
6. Avgift vid väsentligt förändrade ägarförhållanden
7. Pausservering i teater eller konsertlokal
8. Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten under
en tidsperiod, längst 5 månader.
Gemensamt för alla ansökningar är att kommunen
registrerar ansökan, tar in ansökningsavgifter och
utarbetar ett underlag för beslut, fattar beslut och sedan
utarbetar ett tillståndsbevis eller avslagsbeslut. Vad gäller
väsentligt ändrade ägarförhållanden behöver inte alltid
innebära att beslut fattas. Det kan vara en bedömning av
att en nytillkommen delägare i ett bolag uppfyller
lämplighetskraven.
4.3.1 Nyansökningar

Kräver ett omfattande remissförfarande. Polis,
miljöförvaltning, skatte- och kronofogdemyndigheten och
räddningstjänsten. Remisshandlingar ska skickas ut,
bevakas och remissyttranden ska inarbetas i
beslutsunderlaget. Det tilltänkta serveringsstället ska
besökas och tid med sökanden avsättas. Den totala
handläggningstiden från diarieföring till meddelande av
beslut är 2-3 månader.
Från det att kompletta ansökningshandlingar inkommit
bör utredning och beslutsförslag vara klart inom 30 dagar.
4.3.2 Utvidgade tillstånd

Kan gälla tillståndshavare med vin- och starkölsrättigheter
som ansöker om tillstånd att få servera spritdrycker. Det
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kan vara festvåningar med tillstånd för slutna sällskap som
söker tillstånd för allmänheten eller restauranger som vill
förändra serveringsytan, t ex uteservering. I dessa fall
finns i regel kännedom om sökanden och
serveringsstället.
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Utredningsarbetet kan därför förenklas. Den effektiva
arbetstiden uppskattas till en och en halv dag.
4.3.3 Utökad serveringstid

Kräver i regel endast inhämtande av yttrande från
miljöförvaltningen, med tanke på risken för störningar av
närboende, och från polisen. Effektiv arbetstid ca en dag.
4.3.4 Tillfälliga tillstånd till alkoholservering till allmänheten.

Här innefattas festivaler av olika slag samt tillstånd under
viss tidsperiod. Dessa är alkoholpolitiskt intressanta då
alkoholpolitiska olägenheter lätt uppstår i samband med
dessa festivaler. Ärendena tar nästan lika lång effektiv
arbetstid i anspråk som en nyansökan. Dessutom är
behovet av tillsyn oftast stort varför en tillsynsavgift bör
betalas i samband med ansökan. Den återbetalas vid
avslag.
Tillfälligt tillstånd till allmänheten beviljas endast för ett
arrangemang per ansökan.
4.3.5 Tillfälliga tillstånd för alkoholservering till slutna sällskap.
Detta är den vanligaste typen av ansökningar. I regel avser
ansökan en förening, ett företag eller en privat fest. Det
kan också vara en näringsidkare som har verksamhet i
form av festvåning. Endast ett tillstånd per
ansökningstillfälle beviljas. Den effektiva arbetstiden är
oftast ett par timmar.
4.4. Fast tillsynsavgift
Kommunens tillsyn består av flera delar. En administrativ,
"inre tillsyn", och en direkt kontroll på verksamhetsstället,
"yttre tillsyn". Delar av den information som i olika
sammanhang ges till tillståndshavaren kan betraktas som
"förebyggande tillsyn".
Den inre tillsynen består i löpande kontroll av
tillståndshavarens ekonomiska skötsamhet samt planering
av inspektionsverksamheten, kontakter med andra
myndigheter, efterarbete som rapportskrivning och
kommunicering, utarbetande av beslutsunderlag och
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underhåll av restaurangregister. Det är också rimligt att
alla tillståndshavare är med och bidrar till denna del av
tillsynskostnaden. Tillsynsavgiften består därför av en fast
avgift och en rörlig avgift. Restauranger som har fast
tillstånd för uteservering har högre fast avgift än övriga då
uteserveringen medför visst merarbete årligen för
tillståndsenheten. Den inre tillsynen beräknas till några
timmar per tillståndshavare och år. Vid nyansökan tas den
fasta tillsynsavgiften ut när tillstånd beviljas.

18

Page 75 of 255

4.5. Rörlig tillsynsavgift
Den yttre tillsynen, inspektionsverksamheten handlar i
hög grad om ambitionsnivå i tillsynsarbetet. Allmänt sett
bör större restauranger med nöjes- inriktning inspekteras
oftare än mindre och mer renodlade matrestauranger.
Generellt sett så säljer nöjesrestauranger och pubar mer
alkohol och de alkoholpolitiska olägenheterna riskerar
därmed att bli större. Det är därför alkoholpolitiskt
motiverat att utöva mer intensiv tillsyn om restaurangen
säljer mer alkohol.
Tillsynsavgiften består förutom tidigare nämnda fasta del
även i en rörlig del i olika avgiftsklasser, beroende på
omsättningen av alkoholdrycker. Det förekommer även i
andra verksamheter att tillsynsavgifter relateras till
tillsynsobjektets storlek t ex omsättningen.
Restaurangerna lämnar idag restaurangrapporter till
tillsynsmyndigheten avseende bl a omsättningen av
alkoholdrycker. Det är Folkhälso-myndigheten som begär
in dessa statistiska uppgifter från restaurangerna genom
kommunen.
Tillsynsavgifterna fastställs utifrån nämnda rapporter eller
vid nyansökan från omsättningskalkyl.
Tillståndsavgifterna för befintliga tillstånd tas normalt ut
senast 30 april innevarande år. Vid nyansökan ska de fasta
och rörliga tillsynsavgifterna betalas innan tillståndsbevis
skrivs ut. För permanent tillstånd beviljat under första
halvåret tas 100 % av den rörliga tillsynsavgiften ut. För
permanent tillstånd beviljat under andra halvåret tas 50 %
av den rörliga tillsynsavgiften ut.
Om tillstånd upphör under första halvåret erläggs 50 % av
den rörliga tillsynsavgiften, upphör tillståndet under andra
halvåret erläggs 100% av den rörliga tillsynsavgiften.
Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten innebär en
stor risk för alkoholpolitiska olägenheter. Det är därför
motiverat med tillsyn på platsen.
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4.6 Tillsynsavgift uttas vid väsentligt förändrade
ägarförhållanden
Vid ägarbyten av serveringsrörelser är det oftast så att ett
nytt bolag tar över rörelsen och söker ett nytt tillstånd.
Om rörelsen t ex är ett aktiebolag kan det dock vara så att
själva bolaget består men att ägarbilden ändras på ett
sådant sätt att förutsättningarna för ett tillstånd försvinner.
Tillstånds- havaren har skyldighet att anmäla väsentligt
förändrade ägarförhållanden till kommunen. Kommunen
får då göra en extra inre tillsyn som omfattar
den nya ägarbilden.
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5. Riktlinjer för kommunens tillsyn av folköl (klass 2)
5.1 Historik
Den 1 juni 2001 beslutade riksdagen om förändringar i
alkohollagen med ikraftträdande 1 juli 2001. Reglerna
kring folköl/öl klass 2 skärptes genom lagändringen i
syfte att komma tillrätta med ungdomskonsumtionen då
missbruket gått allt lägre ned i åldrarna. Folköl är en jäst,
odestillerad dryck med alkoholhalt som överstiger 2,25
volymprocent med inte 3,5 volymprocent.
En ökad tillgänglighet av folköl medför en ökad
alkoholkonsumtion hos ungdom. Omvänt gäller att ju
svårare det är att få tag på folköl, desto mindre dricks det
och desto färre ungdomar skadas eller mår fysiskt och
psykiskt dåligt till följd av alkoholen.

5.2 Allmänna krav
Från 1995 har det automatiskt funnits rätt att bedriva
folkölsforsäljning under villkor att försäljningsstället
bedriver livsmedelsförsäljning och är registrerat hos
Kommunens miljökontor för försäljning av livsmedel.
Försäljning av matvaror ska också bedrivas i lokalen för
att försäljning av folköl ska kunna bedrivas. Med matvaror
avses varor också ur det sedvanliga livsmedelssortimentet.
Med detta avses t ex mejeriprodukter, charkvaror,
torrvaror, grönsaker och frukt samt ett brett urval av
konserver liksom djupfrysta matvaror. Till matvaror
brukar också räknas pizzor, piroger, smörgåsar och
portioner av hämtmat.
Varor ur det s k kiosksortimentet kan inte anses som
matvaror, t ex glass, godis, snacks, konfektyr, kaffe , frukt
m m. Det måste vara fråga om faktisk försäljning av
matvaror, d v s att butiken har ett sortiment av matvaror
som inte är för smalt. Det finns ingen rätt till ölservering
samband med ambulerande korv- och glassförsäljning
eller liknande.
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5.3 Anmälningsskyldighet
Från den 1 juli 2001 ska den som ämnar sälja folköl
anmäla detta till kommunen där verksamheten bedrivs.
Anmälan ska göras innan verksamheten startar.
Anmälningen syftar till att ge kommunen kunskap om
vilka butiker som säljer folköl och därmed också ge
kommunen möjlighet att bedriva en effektiv tillsyn.
Kommunen ska också fortlöpande kunna informera
handlarna om förändringar i regelverket kring
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ölförsäljningen. Underlåtenhet att göra anmälan till
kommunen innebär att försäljning av folköl inte är tillåten.
Då butiken eller serveringen byter ägare ska det anmälas
till kommunen. Detta för att kommunen ska ges tillfälle
att informera den nya ägaren om gällande lagstiftning och
bistå med råd avseende till exempel utformningen av
egenkontrollprogram m m.
5.4 Egenkontroll
Den som bedriver detaljhandel med eller servering av
folköl är skyldig att utöva kontroll över verksamheten (s k
egenkontroll) och är också skyldig att upprätta ett
egenkontrollprogram. Programmet kan t ex innehålla
uppgifter om var personalen kan inhämta information om
alkohollagens regler kring folköl samt rutiner vid
tillämpningen för den egna butiken vid ålderskontroll m
m.
Exempel på egenkontrollprogrammets innehåll:
• Utse försäljningsansvarig
• Informera personalen om regler och rutiner och varför de finns
• Regelbundet repetera regler och rutiner med personalen
• Regelbunden intern kontroll av att personalen följer reglerna
• Tillse att det finns tydlig information om reglerna anslagen i butiken
• Dokumentera att åtgärderna i egentillsynsprogrammet vidtagits
Försäljningsansvarig ska finnas i butiken. Denne ska vara
utsedd av butiksinnehavaren och vara lämpad för
uppgiften. Det är till den försäljningsansvarige som den
övriga personalen ska vända sig då problem eller frågor
uppstår.
5.5 Serveringstider
Serveringstiden för folköl är oreglerad men kan regleras
om olägenheter konstaterats på serveringsstället.
5.6 Tillsynsavgift

23
Page 80 of 255

Då kommunen har tillsynsansvaret för folköl kan
kommunen också ta ut en avgift av de som bedriver
detaljhandel med folköl eller bedriver servering av folköl.
Avgiftsuttaget innebär att en skärpning av tillsynen kan
göras. Tillsynen bör dock kunna ske i enklare former än
vad som gäller i fråga om starkare alkoholdrycker.

24

Page 81 of 255

Avgiften är beräknad efter självkostnadsprincipen och
ska täcka kostnader för registerhållning, information och
tillsynsarbete m m.
Tillsynsavgiften tas ut per butik och serveringsställe en
gång per år. Den näringsidkare som bedriver verksamhet
under del av år, upp till sex månader, debiteras halv
tillsynsavgift. Den näringsidkare som bedriver
verksamheten vid ingången av avgiftsåret debiteras
avgiften.

5.7 Tillsynen
Ansvarig för tillsynen av folköl är kommunens
alkoholhandläggare. Denne ska planera och ansvara för att
tillsyn bedrivs i tillräcklig omfattning.
Tillsynens omfattning:
• Kartlägga och föra register över försäljningsställena i kommunen
•

Regelbunden kontroll av att försäljningsställena
uppfyller grundförutsättningama för att få sälja folköl

•

Informera om vikten av att åldersgränsen efterlevs och
att köp ska nekas om det finns misstanke om langning

•

Ta fram och sprida informationsmaterial med exempel
på bra egenkontrollprogram, gärna i samarbete med
livsmedelsbranschen och bryggerinäringen

•

Tillsynsbesök med andra myndigheter, främst polismyndigheten

•

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av effekterna av tillsynen

5.8 Förbud mot försäljning och servering (9 kap.19§)
Om bestämmelserna i alkohollagen inte följs kan
kommunen förbjuda försäljning och servering av öl i 6 12 månader. Om försummelsen eller bristerna bedöms
ringa kan en varning meddelas. Om det bedöms lämpligt
kan serveringstiden regleras istället för, eller i samband
med, en varning.

6. Ansvars- och delegationsfrågor enligt alkohollagen
6.1 Kommunens uppgifter
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6.1.1 Tillsyn över serveringstillstånd

Enligt alkohollagen 9 kap.2§ ska den omedelbara
tillsynen över efterlevanden av bestämmelserna om
servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker utövas av kommunen och av
Polismyndigheten.

26

Page 83 of 255

Den löpande tillsynen ankommer i första hand på kommunen.
Tillsyn i kombination med möjligheter till sanktioner är ett
viktigt instrument för att restaurangverksamheten ska kunna
bedrivas enligt gällande lagar och bestämmelser så att den goda
restaurangmiljön i kommunen bibehålls. Enligt regeringen ska
förenklingar i tillståndsgivningen kombineras med utökad
kontroll av restaurangerna för att samhället ska kunna ingripa
mot eventuella missförhållanden vid alkoholservering.
7. 1.2 Handläggning av tillståndsärenden

Det är angeläget att utredningen om serveringstillstånd
tillåts ta nödvändig tid i anspråk både med tanke på
krögarnas rättssäkerhet samt för kommunens möjligheter
att bedriva en alkoholpolitik enligt de riktlinjer som
fastställts av kommunfullmäktige.
Eventuella avslag på ansökan om tillstånd eller
administrativa åtgärder måste föregås av en noggrann
utredning respektive en väl dokumenterad tillsyn, då
servering av alkohol är en viktig del av många krögares
inkomst. Arbetsområdet tilldrar sig dessutom massmedialt
intresse, främst vid avslag på ansökningar och då tillstånd
återkallas.
När en person/bolag ansöker om serveringstillstånd måste
kommunen kunna informera om vad lagen kräver för att
ett serveringställe ska kunna erhålla tillstånd att få servera
starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker.
Vidare ska sökanden informeras om vilka allmänna
kriterier kommunen tillämpar vid bedömningen av om en
servering kan orsaka alkoholpolitiska olägenheter.
När en ansökan om nytt eller utökat serveringstillstånd
inkommer till kommunen ska den diarieföras.
Handläggaren granskar handlingarna och begär eventuell
komplettering av den sökande.
Efter det att ansökningsavgiften kommit kommunen
tillhanda skickas ansökan på remiss till polismyndigheten,
skatteverket, kronofogdemyndigheten, räddningstjänsten
samt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Därefter
utreder kommunens handläggare ansökan om
serveringstillstånd och avger förslag till beslut.
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Innan kommunen beslutar om att ge serveringstillstånd
eller inte ska sökanden ha möjlighet att yttra sig över
kommunens utredning samt de olika remissvaren.
Handläggande tjänsteman kan därefter föredra ärendet
inför den nämnd som fattar beslut i ärendet. Om
serveringstillstånd ges ska tillståndsbevis utfärdas och
expedieras till sökanden. En kopia av tillståndsbeviset och
beslutet ska skickas till Polismyndigheten,
Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen.

Alla så kallade ägarbyten ska behandlas som en
nyansökan.
En annan tillståndstyp uppstår om en innehavare går i
konkurs varvid kon- kursboet kan ansöka om att få driva
rörelsen vidare med bibehållet eller återfått tillstånd. En
sådan ansökan ska behandlas med förtur av
tillståndsmyndigheten. En rimlig handläggningstid för
denna typ av ärenden är längst 10 arbetsdagar.
Kommunen har som tillståndsmyndighet from 1996 rätt
(och skyldighet) att även ingripa med administrativa
åtgärder gentemot tillståndshavare som bryter mot
reglerna i alkohollagen. Kommunen kan meddela en
innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i
allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en
varning. Om tillståndshavaren brustit allvarligt eller
upprepade gånger kan kommunen besluta återkalla
serveringstillståndet. Sådana åtgärder måste föregås av en
utredning om vad som har hänt. Även tillståndshavare ska
beredas möjlighet att yttra sig över utredningen. Beslut
om administrativa åtgärder och eventuell återkallelse av
serveringstillstånd kan överklagas till
förvaltningsdomstol.
7.3 Delegation och organisation
Kommunen beslutar enligt alkohollagen såväl avseende
meddelande av tillstånd som återkallelse av detsamma.
För att få en smidig, snabb och funktionell handläggning
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av ärendena har kommunerna valt en långtgående
delegation till handläggande tjänsteman.
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1 INLEDNING
Handläggning av bistånd ska ske enligt gällande lagstiftning, rättspraxis,
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt utifrån Social- och
arbetsmarknadens riktlinjer, avtal, överenskommelser och rutiner för
verksamheten.
I riktlinjerna beskrivs insatserna inom LSS. Riktlinjerna ska också bidra till en ökad
tydlighet i organisationen och skapa förutsättningar för ett fortsatt gott
samarbete och därmed öka kvaliteten för den enskilde. Riktlinjerna ska vara en
vägledning inför beslut. De är tolkningar av lagtexter, författningar, domar och
utlåtanden från Socialstyrelsen.

1.1 SYFTET MED RIKTLINJERNA
Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med handläggning och
verkställande av insatser enligt LSS.
Syftet med tillämpningsreglerna i detta dokument är att ge den enskilde och
förtroendevalda en översikt över lagstiftningen och riktlinjer samt vägledningar
som berörd nämnd antagit som politisk grund för myndighetsutövningen enligt
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet är också att
biståndshandläggare ska få vägledning i myndighetsutövningen och genom detta
nå enhetlighet i sina bedömningar. Riktlinjerna ska ses som en vägledning och
anvisning vad gäller tolkning och tillämpning av lagstiftningen. Social- och
arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet bygger på en helhetssyn av människan
med utgångspunkt för individuellt anpassade insatser. Syftet med riktlinjerna är
att upprätthålla rättssäkerhet och lika behandling när det gäller utredning,
bedömning samt tillgång till befintliga insatser. I varje enskilt fall ska en individuell
bedömning ske. Beslut utöver riktlinjerna fattas av Social- och
arbetsmarknadsnämnden.

1.2 MÅL MED RIKTLINJERNA
Målet med utformade riktlinjer är att främja en utveckling som syftar till jämlikhet
i levnadsvillkor, solidaritet och trygghet. Verksamheten ska syfta till att öka den
enskildes möjligheter att ta del av samhällets gemenskap och förebygga
uppkomsten av social ohälsa. Social- och arbetsmarknadsförvaltningens
verksamhet ska särskilt inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas egna
resurser utan att ta över den enskildes eget ansvar.
1.2.1 Verksamhetens mål och allmänna inriktning
Enligt 5 § LSS ska verksamhet enligt denna lag främja jämlikhet i levnadsvillkor och
full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att
den enskilde får möjlighet att leva som andra.
Enligt 6 § LSS ska verksamheten enligt denna lag vara av god kvalitet och bedrivas
i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten
skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och
integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och
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medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
I andra stycket framgår att det för verksamheten enligt denna lag skall finnas den
personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall
kunna ges. Lag (2005:125).

1.3 KOMMUNENS ANSVAR
Enligt 16 § LSS gäller en kommuns ansvar enligt denna lag gentemot dem som är
bosatta i kommunen. Ansvaret för insatser enligt 9 § 2–10 omfattar dock inte dem
som är bosatta i kommunen genom beslut av en annan kommun i fall som avses i
16 c eller 16 d §.
I andra stycket framgår att om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en
kommun, ska kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till
insatser enligt 9 §. Vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked ska
bestämmelserna i denna lag gälla. Kommunen ska utan dröjsmål planera och
förbereda insatser som förhandsbeskedet ger den enskilde rätt till om han eller
hon bosätter sig i kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat
från den dag då insatserna blir tillgängliga för den enskilde.
I tredje stycket framgår att förhandsbesked enligt andra stycket också ska
meddelas på ansökan av en person som redan är bosatt i kommunen, om en
annan kommun enligt 16 c eller 16 d § har ansvaret enligt denna lag, och om
ansökan avser insats enligt 9 §8 eller 9, eller andra insatser enligt 9 § och den
enskilde ordnar eget boende.
I fjärde stycket framgår att om behov av insatser enligt denna lag uppkommer
under en tillfällig vistelse i en kommun ska kommunen ansvara för det stöd och
den hjälp som behövs i akuta situationer.
I femte stycket framgår att i fråga om landstingets förpliktelser så gäller vad som
sägs i denna paragraf om kommunen i stället landstinget. (Lag 2011:329)
1.3.1 Serviceskyldighet
Varje myndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp
till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska
lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den
enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda ska
besvaras så snart som möjligt.
Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa
denne till rätta. (FL 4 §).
Myndigheterna skall ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Om särskilda
tider för detta är bestämda, ska allmänheten underrättas om dem på lämpligt
sätt.
Myndigheterna ska också se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem
med hjälp av fax och elektronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt. En
myndighet ska ha öppet under minst två timmar varje helgfri måndag-fredag för
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att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar samt för att kunna ta emot
framställningar om att få ta del av allmänna handlingar som förvaras hos
myndigheten. Detta gäller dock inte om en sådan dag samtidigt är
midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Lag (2003:246).

1.4 MÅLGRUPP
1 § LSS innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service
åt personer
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart
inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd
eller service. (Lag 1993:387)
Vid bedömning av tillhörighet till personkrets 1 och 2 ska det alltid finnas intyg
från psykolog eller läkare, där diagnosen uttryckligen överensstämmer med
begreppen i lagtexten.
Vid bedömning av personkrets 3 kan biståndshandläggaren begära intyg på
diagnos och utlåtande från läkare eller psykolog och utlåtande från
arbetsterapeut eller sjukgymnast med flera. Tillhörighet till personkrets 3 ska
bedömas på nytt vid varje omprövning eller ny ansökan.
Enligt lagen är personer som tillhör personkrets 3 inte berättigade till insatsen
daglig verksamhet.

2 VAD ÄR LSS?
LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS innehåller
ett antal insatser som den enskilde ansöker om hos biståndshandläggare. Även
om den enskilde väljer att ansöka om insats enligt LSS så finns rättigheten att få
hjälp enligt andra lagar, exempelvis Socialtjänstlagen.

2.1 INTENTION MED LAGEN
Lagens intention är att den enskilde ska garanteras goda levnadsvillkor. Målet
med insatserna är att personer med funktionsnedsättning ska känna delaktighet
och jämlikhet i samhället, vilket innebär att den enskilde ska kunna delta i
samhällslivet på samma villkor som andra. Insatserna i LSS ska ta bort svårigheter i
den dagliga livsföringen för personer med omfattande och varaktiga
funktionsnedsättningar. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska
anpassas till den enskildes individuella behov samt utformas så att de är lätt
tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva
ett självständigt liv.
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Kommunen är skyldig enligt lag att informera om LSS, dess intentioner, rätten till
insatser och innehållet i insatserna. Syftet med denna dokumentation är att ta
fram beskrivningar och förtydliga uppdraget samt skapa samsyn. Beskrivningen
innehåller en presentation av insatserna och hur dessa ska bedömas och utföras
så att en jämn kvalitet säkerställs.

3 LAGSTIFTNING
De lagar som främst reglerar verksamheten för LSS är:


Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)



Förvaltningslagen (FL)



Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)



Kommunallagen (KL)

Verksamheten påverkas även av andra lagar och konventioner så som:


Socialtjänstlagen (SoL)



Barnkonventionen



Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)



Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)



Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)



Äktenskapsbalken (ÄktB)



Sambolagen (2003:376)



Lag om registrerat partnerskap



Föräldrabalken (1949:381)



Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

3.1 SEKRETESS
För den som är anställd av kommunen gäller sekretesslagens bestämmelser enligt
2 kap. 1 § OSL (offentlighets- och sekretesslagen). Den som är eller har varit
verksam inom någon verksamhet enligt LSS, såväl myndighet som utförande, får
inte berätta sådant som rör enskildas personliga förhållanden till någon
utomstående. Sekretessen gäller även mot annan lagstiftning som exempelvis HSL
(hälso- och sjukvårdslagen) och SoL (Socialtjänstlagen). Statliga myndigheter som
exempelvis Försäkringskassan har dock rätt att kräva uppgifter om personen.
Sekretessen kan hävas om den enskilde eller god man/förvaltare ger sitt
samtycke.

3.2 LEX SARAH 14 kap 2 § SOCIALTJÄNSTLAGEN
Var och en som fullgör uppgifter enligt LSS ska vaka över att de personer som får
insatser enligt lagen får gott stöd, god service och lever under trygga
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förhållanden. Den som får kännedom om ett allvarligt missförhållande som rör en
person med insats enligt LSS, ska genast anmäla detta till Social- och
arbetsmarknadsnämnden, vilket vanligtvis görs via närmaste chef. Se separat
riktlinje och rutin.

3.3 LEX MARIA 6 kap 4 § I LAGEN (1998:531), OM
YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS
OMRÅDE
Händelser där den enskilde drabbats av en allvarlig skada eller utsatts för
allvarliga risker i hälso- och sjukvården ska anmälas till Socialstyrelsen. Beslut om
anmälan ska göras tas av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Vårdgivare är
skyldiga att använda och sprida erfarenheter från negativa händelser och tillbud
enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Erfarenheterna är viktiga i det
riskförebyggande arbetet, både i den verksamhet där händelsen inträffat och i
andra verksamheter i landet.

3.4 TILLSYN
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har det övergripande tillsynsansvaret. De
ska följa, stödja och utvärdera de insatser som ges enligt LSS. IVO kan inspektera
vid särskilda tillfällen. IVO i respektive region har den direkta tillsynen över
enskilda ärenden och över verksamheten i de olika kommunerna i länet.

3.5 GDPR-DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) reglerar hur
vi ska behandla personuppgifter. För att anpassa våra arbetsprocesser och våra ITsystem till dataskyddsförordningen fokuserar vi på 12 prioriterade områden.
Dessa och andra områden finns beskrivna mer utförligt nedan. Det finns även
mallar som stöd för att underlätta arbetet.
Kort om förordningen


Alla personuppgiftsbehandlingar måste ha rättslig grund, till exempel avtal
(anställningsavtal, avtal med kund), allmänt intresse (forskning, statistik, arkiv)
myndighetsutövning (bygglov, ekonomiskt bistånd) och rättsliga förpliktelser
(till exempel bokföringsskyldighet). Har vi ingen rättslig grund kan vi i vissa fall
arbeta med samtycken.



Varje verksamhet ansvarar för sina egna personuppgiftbehandlingar



Rättigheterna stärks för enskilda personer. Det ställs strängare krav på att vi
ska informera om hur vi hanterar medborgarens personuppgifter.



Kraven på IT-system som hanterar personuppgifter stärks. Personuppgifter
ska exempelvis skyddas så att bara de som är behöriga kan se eller arbeta
med uppgifterna. Uppgifterna måste även skyddas så de inte förstörs genom
olyckshändelse.
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Ändamålet måste vara tydligt vid insamlingen av uppgifter. Vi får inte samla in
fler personuppgifter än nödvändigt, till exempel för att "det kan vara bra att
ha".



En sanktionsavgift kan utdömas vid brott mot förordningen. Det är
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.



Vid brott mot dataskyddsförordningen eller datalagen kan även den eller de
drabbade begära skadestånd/ersättning.

4 SOCIAL DOKUMENTATION
Handlingar som upprättas och gäller enskilda ska begränsas till att innehålla
uppgifter som bedöms vara tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga i
förhållande till vad saken gäller. Social dokumentation är en del av kvalitetssäkring
i verksamheten som enligt lag vara av god kvalitet. Social dokumentation kräver
ett gemensamt synsätt och det ligger till grund för personalens förhållningssätt
och arbetsmetod. Att dokumentera är att sätta ord på sitt arbete. (SOFS 2014:5)

4.1 PERSONAKT
Handlingar ska hållas samman i en personakt. En personakt ska avse endast en
person. Personakten ska innehålla namn, personnummer och andra
kontaktuppgifter till den enskilde. Om den enskilde saknar svenskt personnummer
ska personakten i stället innehålla födelsedata, samordningsnummer eller andra
uppgifter om den enskilde. Personakten ska innehålla uppgifter om behov av tolk,
behov av kommunikationsstöd, god man, förvaltare samt om det finns skyddade
personuppgifter genom sekretessmarkering i folkbokföringen. Personakten ska
innehålla en upprättad journal. Anteckningarna ska hållas ordnade så att det går
att följa och granska handläggningen av ärendet. De ska vara strukturerade och
tydligt utformade. Av handlingarna ska det framgå vad som är faktiska
omständigheter och händelser av betydelse och vad som är bedömningar.
Dokumentation av händelser av betydelse ska även innehålla uppgifter om när
händelsen har inträffat samt varifrån uppgifterna kommer, vem (namn, befattning
eller titel) som har upprättat den och när den gjordes (år, månad, dag). Åtgärder i
ett ärende ska fortlöpande och utan oskäligt dröjsmål dokumenteras i journalen.
(SOFS 2014:5)

4.2 DOKUMENTATION
Dokumentation av telefonsamtal, hembesök, vårdplanering och elektroniska
meddelanden ska göras i journalanteckningarna. Dokumentation av en ansökan,
begäran eller anmälan ska innehålla uppgifter om vad saker gäller, vem eller vilka
som uppgifterna avser, vem som har lämnat uppgifterna såvida de inte har
lämnats anonymt, när och hur uppgifterna har lämnats och namn och befattning
på den som tagit emot uppgifterna. Om den enskilde lämnar samtycke till att
nämnden får kontakta andra myndigheter eller personer ska det dokumenteras.
Om den enskilde återkallar sitt samtycke ska detta dokumenteras.
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Av dokumentation ska framgå hur den enskilde uppfattar sina behov, om det
använts standardiserade bedömningsmetoder i utredningen och i så fall vilka,
vilken bedömning som nämnden gjort av den enskildes behov och vilka faktiska
omständigheter och händelser av betydelse som ligger till grund för nämndens
bedömning. Av dokumentation ska det också framgå om och i så fall när och på
vilket sätt beslutsunderlaget eller andra uppgifter har kommunicerats. Det ska
framgå vilka synpunkter den enskilde har fört fram till nämnden. Dokumentation
av ett beslut ska innehålla uppgifter om vem eller vilka beslutet avser, vad som
har beslutats, vilket lagrum som ligger till grund för beslutet, vilka skäl som ligger
till grund för beslutet, beslutsdatum och vilken nämnd eller person (namn och
befattning eller titel) som har fattat beslutet. Dokumentationen ska även
innehålla vad den enskildes ansökan eller begäran avser, vilka insatser som har
beviljats eller avslagits helt eller delvis och om beslutet är tidsbegränsat eller
förenat med något annat förbehåll. Det ska framgå om beslutet går att överklaga,
hur det går till samt att nämnden kan vara behjälplig med en överklagan. Det ska
framgå om den enskilde överklagat beslutet, om nämnden omprövat beslutet,
samt om nämnden skickat ett överklagande vidare till förvaltningsrätten. Av
dokumentation ska det framgå när förvaltningsrätten har avgjort målet och när
avgörandet har vunnit laga kraft. Om nämnden helt eller delvis har återkallat ett
beslut om insats ska det av dokumentationen framgå när beslutet återkallats helt
eller delvis, vilka skäl som ligger till grund för återkallelsen samt namn och titel på
den som fattat beslutet om återkallelse.
Åtgärder som vidtas av nämnden för att följa upp insatsen ska dokumenteras. Av
dokumentationen bör framgå när och på vilket sätt insatsen har följts upp, hur
den enskilde uppfattar insatsen i förhållande till sina behov och önskemål, om
nämnden har använt standardiserade bedömningsmetoder och i så fall vilka,
vilken bedömning nämnden har gjort om insatsens genomförande av beslutet,
vilken bedömning nämnden gjort av den enskildes situation och om några av
åtgärderna har identifierats genom uppföljningen. Om behoven hos den enskilde
förändras på ett sätt som gör att nämnden bedömer att den beslutade insatsen
inte längre svarar mot den enskildes behov, ska detta dokumenteras. Det ska
framgå vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa insatsen till den enskildes
behov. Avslutande av insatser ska det framgå när och av vilka skäl insatsen har
avslutats, om målen är uppnådda eller om insatsen avslutats på egen begäran av
den enskilde.
4.2.1 Dokumentation enligt LSS
I 21 a § LSS framgår att handläggning av ärenden som rör enskilda samt
genomförande av beslut om insatser enligt denna lag skall dokumenteras.
Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt
faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handlingar som rör enskildas
personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.
Lag (2005:125).
I 21 b § LSS framgår att dokumentationen skall utformas med respekt för den
enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de

Page 100 of 255

Sida

12(50)

Datum

2019-11-29

Reviderad

Klicka här för att
ange datum.

journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om
den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta
antecknas. Lag (2005:125).

4.3 INDIVIDENS BEHOV I CENTRUM (IBIC)
Individens behov i centrum, (IBIC), stödjer ett behovsinriktat och systematiskt
arbetssätt och ger möjlighet till strukturerad dokumentation. För att strukturerat
beskriva funktionstillstånd och hälsa används klassifikation av funktionstillstånd,
funktionshinder och hälsa, ICF. Att IBIC är behovsinriktat betyder att det syftar till
att ge den enskilde hjälp och stöd med utgångspunkt i personens individuella
behov och inte från utbudet av existerande insatser.
4.3.1 IBIC utgår från individens behov
Syftet med IBIC är bland annat att ge stöd för att identifiera och beskriva
individens behov på ett likvärdigt sätt. Genom att använda ICF som utgår från
WHO:s definition av hälsa är det möjligt att beskriva individens situation såväl
fysiskt, psykiskt som socialt. Individens behov blir då synliggjorda och
uppmärksammade vilket ger stöd för vilka insatser som är lämpliga och hur dessa
kan utformas och följas upp. Det ger även underlag för vilken kompetens som
behövs för att tillgodose individens behov och stärka individens egna resurser. Att
utgå från behov i planeringen för genomförandet av insatser ger verksamheter
bättre underlag för att organisera och bemanna. Planering och organisering som
enbart utgår från insatser säkerställer inte individperspektivet. I ett behovsinriktat
och systematiskt arbetssätt sker därför också uppföljning utifrån individens mål,
resultat och upplevelse av kvalitet. Att säkerställa att insatser blir utförda och att
individens behov tillgodoses samt stärka individens egna resurser är en av
förutsättningarna för att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande.
4.3.2 IBIC bidrar till:


Transparens, dvs. handläggningen blir tydligare och därmed även lättare för
individen att förstå



Bättre möjlighet till delaktighet för individen



Ökad rättssäkerhet, likvärdig hantering av ansökan, utredning, planering och
uppföljning i hela landet



Bättre möjlighet att beskriva individens behov



Användning av nationellt fackspråk inom äldreomsorgen



Informationsöverföring som utgår från en enhetlig, entydig terminologi, vilket
kan bidra till minskad dubbeldokumentation och bättre underlag för planering
och genomförande av beslutade insatser, oavsett boendeform



Möjlighet att göra uppföljning på individnivå av resultat, mål och upplevelse
av kvalitet
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Underlag för verksamhetsuppföljning som är jämförbar på lokal, regional och
nationell nivå



Organisering och resursplanering utifrån behov



Utveckling av nationell statistik



Utveckling av en evidensbaserad praktik

5 HANDLÄGGNINGEN
5.1 HANDLÄGGNINGSREGLER
I förvaltningslagen finns regler för kommunens myndighetsutövning. Under
utredningstiden skall allt som är av vikt för ärendet dokumenteras. Före ett beslut
skall innehållet i utredningen kommuniceras med den enskilde. Har den enskilde
avvikande uppfattning om sakförhållanden skall detta anges. I utredningen skall
faktadel och bedömning vara tydligt åtskilda. Såväl gynnande beslut som avslag
skall motiveras och delges den enskilde med besvärshänvisning.
Bestämmelser om ärendehandläggning inom socialtjänsten anges i 11 kap SoL.
Social- och arbetsmarknadsnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad
som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och
som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.
Alla ärenden startar med en ansökan från den enskilde själv eller en legal
företrädare, vanligtvis god man/förvaltare. Ärendet kan ha aktualiserats genom
en anmälan från till exempel sjukhus, anhörig och granne eller på annat sätt till
exempelvis genom iakttagelser i kommunens egen verksamhet. Handläggaren är
ansvarig för att ta reda på om en anmälan skall leda till en ansökan, det innebär
att den enskilde alltid måste ge sitt samtycke till om en utredning skall påbörjas.
Det skall noggrant dokumenteras vad ansökan avser. Detta för att den enskilde
skall kunna överklaga beslutet helt eller delvis.
En gemensam planering av olika insatser bör ske av olika berörda
personalkategorier och med medverkan av den enskilde eller legal företrädare.
Beslut om LSS-insatser sker enligt delegationsordning fastställd av Social- och
arbetsmarknadsnämnden i Hallsbergs kommun. Målsättningen är att
handläggaren ska ha tagit kontakt med den som ansökt inom en vecka efter det
att ansökan har inkommit. Beslut bör fattas inom en månad efter det att den
information som krävs för utredningen finns hos handläggaren. Längre tid kan
behövas om underlag saknas.

5.2 HANDLÄGGNINGEN AVSER FÖLJANDE ÄRENDETYPER
ENLIGT 9 § LSS
5.2.1 Ansökan om rådgivning och särskild personligt stöd (råd och stöd)
Handläggs av Region Örebro län.
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5.2.2 Personlig assistans
Tidsbegränsat beslut. Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock minst en
gång per år.
Delegation: se delegationsförteckning
Ansvarig verkställare: Enhetschef på verksamheten för funktionshinder
5.2.3 Ledsagarservice
Tidsbegränsat beslut. Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock minst en
gång per år.
Delegation: se delegationsförteckning
Ansvarig verkställare: Biståndshandläggare
5.2.4 Kontaktperson
Tidsbegränsat beslut. Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock minst en
gång per år.
Delegation: se delegationsförteckning
Ansvarig verkställare: Biståndshandläggare
5.2.5 Avlösarservice i hemmet
Tidsbegränsat beslut. Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock minst en
gång per år.
Delegation: se delegationsförteckning
Ansvarig verkställare: Enhetschef på verksamheten för funktionshinder
5.2.6 Korttidsvistelse
Tidsbegränsat beslut. Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock minst en
gång per år.
Delegation: se delegationsförteckning
Ansvarig verkställare: Enhetschef på verksamheten för funktionshinder
5.2.7 Korttidstillsyn
Kan beviljas till dess att den enskilde avslutat gymnasieskola. Beslutet följs upp
och omprövas vid behov, dock minst en gång per år.
Delegation: se delegationsförteckning
Ansvarig verkställare: Enhetschef på verksamheten för funktionshinder
5.2.8 Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Tidsbegränsat beslut. Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock minst en
gång per år.
Delegation: se delegationsförteckning
Delegation vid extern placering: se delegationsordning
Ansvarig verkställare: Enhetschef på verksamheten för funktionshinder
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5.2.9 Bostad med särskild service för vuxna
Tidsbegränsat beslut. Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock minst en
gång per år.
Delegation: se delegationsförteckning
Delegation vid extern placering: se delegationsordning
Ansvarig verkställare: Enhetschef på verksamheten för funktionshinder
5.2.10 Daglig verksamhet
Tidsbegränsat beslut. Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock minst en
gång per år.
Delegation: se delegationsförteckning
Ansvarig verkställare: Enhetschef på verksamheten för funktionshinder
5.2.11 Individuell plan
Planen ska följas upp fortlöpande och minst en gång per år.
Ansvarig för upprättande: Biståndshandläggare
Ansvarig verkställare: Enhetschef på verksamheten för funktionshinder
5.2.12 Förhandsbesked
Tidsbegränsat beslut om 6 månader. Beslutet blir ogiltigt efter 6 månader. Om
personen flyttar till kommunen inom 6 månader ska förhandsbesked avslutas och
beslut om aktuell insats fattas.
Delegation: se delegationsförteckning
Ansvarig verkställare: Den verkställare som har ansvar för insatsen
Verkställighet utanför kommunen (extern placering) beslutas av social- och
arbetsmarknadsnämnden.

5.3 TOLK
För att säkerställa det ömsesidiga informationsutbytet tillhandahåller
förvaltningen tolk vid behov. Kommunen har avtal med tolkservice vars service
används vid behov av tolk. Vid muntlig delgivning av beslut skall tolk alltid
tillhandahållas för att säkerställa att den enskilde kan tillgodogöra sig den
information som lämnas. Barn under 18 år skall inte användas som tolk.

5.4 ”HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE” – SYNPUNKTER OCH
KLAGOMÅLSHANTERING
Handläggaren skall informera den enskilde om rutiner för synpunkter och
klagomålshantering. Synpunkter och klagomålshanteringen kan gälla insatsens
utförande eller ärendets formella handläggning. Rapportering av synpunkter och
klagomål sker enligt Social- och arbetsmarknadsnämndens instruktion och ska
diarieföras. Registratorn förvarar originalet av blanketten med synpunkter efter
att ärendet är avslutat.
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6 RÄTTEN TILL BISTÅND
Enligt 7 § LSS har personer som anges i 1 § rätt till insatser i form av särskilt stöd
och särskild service enligt 9 § 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och
om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 § 1 och 2
har, under samma förutsättningar, även rätt till insatser enligt 9 § 10.
Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna
skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens
individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som
behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Lag
(2005:125).
I 8 § LSS framgår att insatser enligt denna lag ska ges den enskilde endast om han
eller hon begär det. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar
förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man,
förmyndare, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare begära insatser för honom
eller henne. När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges
möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i
förhållande till barnets ålder och mognad. Lag (2017:313).
I 8 a § LSS framgår fortsättningsvis att det i ett ärende som gäller insatser enligt 9
§ har den enskilde rätt att muntligen vid besök lämna uppgifter inför nämnden,
om det inte finns särskilda skäl mot det. Den enskilde ska underrättas om sin rätt
enligt första stycket. Lag (2010:480).

6.1 GODA LEVNADSVILLKOR
I LSS 5 § och 7 § framgår att målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva
som andra och tillförsäkras goda levnadsvillkor. Detta innebär att målet med LSS
är att personer med funktionsnedsättning inte ska ha sämre levnadsvillkor än
personer utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder i sin omgivning.
Insatserna ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att
de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga
att leva ett självständigt liv. Lag (2005:125) och Lag (1993:387).

6.2 ANSÖKAN
I LSS 8 § framgår ska ges den enskilde endast om han eller hon begär det.
Grundprincipen är att personen själv ska göra ansökan. Om personen är under 15
år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan, kan
vårdnadshavare, god man, förmyndare, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare
begära insatser för den enskilde. Lag (1993:387)
I föräldrabalken 13 a § framgår att om barnet står under vårdnad av två
vårdnadshavare och endast den ena vårdnadshavaren samtycker till en åtgärd till
stöd för barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den andra
vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa och
åtgärden gäller en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade. Lag (2017:32).
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För barn där föräldrarna inte bor ihop, men har gemensam vårdnad, är det viktigt
att båda vårdnadshavarna är överens om ansökan.
Enligt 11 kap. 1 § SoL ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad
som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och
som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Lag (2012:776).
Inkommande information om att den enskilde kan komma att behöva social- och
arbetsmarknadsnämndens insatser kan ske genom anmälan, förfrågan, ansökan
eller på annat sätt. Anmälan kan göras av enskilda personer, myndigheter och
andra organisationer, muntligt eller skriftligt. En muntlig ansökan ska nedtecknas
och dateras. Då en anmälan inkommit ska handläggaren kontakta den enskilde
som anmälan gäller för att få bekräftat att han eller hon vill göra en ansökan. I de
fall en person informerats om de insatser kommunen kan erbjuda och någon klar
ansökan inte föreligger ska inget ärende aktualiseras. När en ansökan, en anmälan
eller information om att den enskilde kan behöva insatser från social- och
arbetsmarknadsnämnden har inkommit ska en första bedömning omgående
göras, en så kallad förhandsbedömning. Beslut om att inleda utredning eller att
inte inleda utredning ska därefter fattas. Om personen är i behov av akuta
insatser ska utredning, beslut och beställning om verkställighet ske omgående.
Om ärendet inte är akut ska utredning startas utan dröjsmål.
Ansökningsblankett gällande insatser enligt LSS finns på kommunens hemsida
eller kan inhämtas genom kontakt med handläggaren.
Förhandsbesked
Ett förhandsbesked ger svar på om en person har rätt till sökt LSS-insats då
personen flyttat till kommunen. I LSS 16 § framgår att om en person önskar
bosätta i kommunen kan denne ansöka om förhandsbesked om rätten till insatser
enligt 9 § LSS. Vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked ska
bestämmelserna i denna lag gälla. Kommunen ska utan dröjsmål planera och
förbereda insatser som förhandsbeskedet ger den enskilde rätt till om han eller
hon bosätter sig i kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat
från den dag då insatserna blir tillgängliga för den enskilde. Lag (1993:387)
6.2.1 Utredning och behovsbedömning
Biståndshandläggaren ska utreda den enskildes behov utifrån ansökan, behov och
önskemål. Av utredningen ska framgå vad den enskilde ansöker om samt hans
eller hennes behov och egen uppfattning om aktuella svårigheter och resurser.
Utredningens omfattning kan variera beroende på den enskildes behov och vilken
typ av insats som efterfrågas. Utredningen ska vara tillräckligt omfattande för att
ge ett tillfredsställande underlag för beslut, men får inte innehålla andra uppgifter
än vad som är nödvändigt för utredningens syfte. Utredning och bedömning ska
genomföras i samråd med den enskilde och beslutet ska bygga på en helhetssyn
där hänsyn tas till sociala, medicinska, psykologiska och pedagogiska behov. Den
enskildes önskemål och förslag ska prövas. Anhöriga, närstående eller företrädare
ska, om den enskilde så önskar, beredas möjlighet att ge sina synpunkter.
Utredningen ska även omfatta mål för de insatser som föreslås.
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Vid bedömning av om en person har rätt till insats enligt LSS, prövas om den
sökande:


Tillhör LSS personkrets



Har behov av sökt insats



Tillförsäkrats goda levnadsvillkor



Att behovet inte är tillgodosett på annat sätt

Det är av vikt att vid bedömningen ta hänsyn till individens hela situation för att
göra en rimlighetsbedömning av behovets omfattning. Det innebär att
levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning bör jämföras med
villkoren för människor som inte är funktionsnedsatta och är i samma ålder med
liknande förhållanden. Endast den begärda insatsen ska prövas i utredningen. Av 9
§ förvaltningslagen framgår att alla ärenden som rör enskilda ska handläggas så
enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt, utan att säkerheten eftersätts.
Lag (2017:900).
I utredning och behovsbedömning av insats måste handläggaren ta hänsyn till om
det är funktionsnedsättningen som är grundorsak till att behov av stöd och service
föreligger och på så vis utesluta att det är andra omständigheter som bidrar till
detta.
Om den enskilde är i behov av någon insats under utredningstiden ska behovet
utredas och avgöras genom ett särskilt beslut, detta ska dock inte påverka kraven
på skyndsam handläggning. En sådan ansökan kan exempelvis bli aktuellt när den
enskilde begär insatser enligt LSS då personkretsfrågan kan ta lång tid att avgöra.
Under tiden kan beslut om insatser fattas med stöd av socialtjänstlagen.
6.2.2 Barnperspektivet
I 1 kap 2 § SoL stadgas att ”vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt
beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser
för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Med barn avses varje
människa under 18 år.”
Utifrån FN:s barnkonvention ska barnets bästa alltid komma i första rummet. När
en åtgärd rör ett barn ska barnets inställning så långt som möjligt beaktas. Hänsyn
ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Hänsyn måste
också alltid tas till vad som är bäst för barnet både när det gäller olika
avlastningsformer och barnets möjligheter att få leva ett liv som andra barn. Vid
all handläggning och utförande av insatser i Hallsbergs kommun ska barnets bästa
beaktas. Barnperspektivet ska genomsyra all verksamhet. I en del familjer finns
barn som behöver stöd när föräldrarna inte räcker till och behöver vård. Det är
viktigt att särskilt uppmärksamma situationen för barn till personer med psykisk
funktionsnedsättning och hitta samarbetsformer med andra områden inom
socialtjänsten, myndigheter och organisationer för att ge barnen och familjerna
lämpligt stöd.
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Fyra av sak-artiklarna i Barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska
tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna:


Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter och att ingen får
diskrimineras.



Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid
alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens
grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i
Barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall
och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.



Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den
andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen



Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få
dem beaktade i alla frågor som berör barnet. När åsikterna beaktas ska
hänsyn tas till barnets ålder och mognad (Barnkonventionen).

I handläggning av ärende som rör barn är det av särskilt vikt att ha ett
barnperspektiv. Barnperspektivet i handläggningen innefattar:


Att i samarbete med föräldrarna uppmärksamma barnets behov och situation
med tydlig koppling till föräldrarnas funktionshinder alternativt psykiska
mående.



Att vid behov och i samråd med föräldrarna göra hembesök för att bedöma
vilket bistånd familjen behöver med hänsyn till barnets behov.



Att vid behov och i samråd med föräldrarna tala med barnet, med beaktande
av dess ålder och mognad, för att bedöma vilket bistånd familjen behöver
med hänsyn till barnets behov.



Att bedöma vad som är barnets bästa utifrån en helhetsbedömning, med stöd
i lokala riktlinjer och policydokument, Barnkonventionen och med hjälp av de
kunskaper som finns om barn och barns behov.



Att bevaka barns behov inom särskilt viktiga om råden som t.ex. boende,
umgänge med föräldrar, hälsa, fritidsaktiviteter, skolaktiviteter och
ungdomars ferieinkomster.



Att dokumentera hur barnets behov beaktats, vilka eventuella överväganden
som gjorts och hur detta påverkat beslutet. Detta gäller såväl vid negativa
som positiva beslut.

6.2.3 Kommunicering
När utredningen är sammanställd ska den kommuniceras, det vill säga att den
sökande ska underrättas om uppgifter som tillförts utredningen av någon annan
än den sökande. Denne kan också lämna synpunkter/kommentarer på uppgifterna
som finns i utredningen. Dessa skrivs in även i journalanteckningarna. Den
enskilde ska ges tillräckligt med tid till att hinna läsa utredningen samt inkomma
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med synpunkter, generellt är två veckor en bra huvudregel för
kommuniceringstid. Utskicket ska innehålla ett följebrev där det tydligt anges
datum när den enskilde senast kan inkomma med synpunkter samt adress, epostadress och telefonnummer till handläggaren.
6.2.4 Beslut
Ett beslut kan vara gynnande i sin helhet, ett delvis avslag eller ett helt avslag.
Beslutet ska alltid formuleras på ett enkelt sätt så att den enskilde kan förstå
innebörden av beslutet. I beslutet ska alltid framgå:


Vad ansökan avser



Vem beslutet avser



Vad som har beviljats, insats och frekvens, och vad som avslagits eller avvisats
samt motivering för detta



Tidsbegränsning av beslut i enlighet med riktlinjerna



På vilka lagliga grunder som beslutet fattats



Handläggarens underskrift och titel samt datum när beslutet fattats

6.2.5 Bifallsbeslut
Beslutsmeddelande skickas till den enskilde. Biståndsbeslut enligt LSS kan
omprövas då ändrade förhållanden påkallar det. Omprövning kan göras på
initiativ av den enskilde eller genom att handläggaren på annat sätt får vetskap
om förändrade behov. Ett gynnande beslut får dock inte försämras mot den
enskildes vilja under pågående beslutstid såtillvida den enskildes tillstånd och
situation inte förändrats i betydande omfattning.
Insatser kan beviljas tillsvidare om inte särskilda skäl finns för tidsbegränsning.
6.2.6 Uppföljning av beviljade insatser
Biståndshandläggaren ska minst en gång om året följa upp beslutet. Detta för att
fastställa om den enskildes behov har förändrats och om beslutet bör omprövas.
Biståndshandläggaren har ansvar för att följa upp hur beviljade insatser utförs och
att dessa tillgodoser den enskildes behov. Ett viktigt redskap för uppföljningen är
den genomförandeplan som utföraren ska upprätta i samråd med den enskilde.
6.2.7 Nyprövning och omprövning av pågående insats
Handläggaren ska följa upp beslutet inför att beslutstiden upphör, detta för att
bedöma om en insats ska fortsätta, ändras eller upphöra. Innan beslutstiden löpt
ut ska behovet prövas på nytt och handläggningsförfarandet är detsamma som vid
ett nytt ärende, det vill säga efter det att den enskilde framställt sin ansökan gör
biståndshandläggaren en bedömning av hjälpbehovet och fattar därefter ett nytt
beslut. Omprövningen kan även ske om förändring skett av de förutsättningar
som legat till grund för beslutet. Vid behov kan omprövning av beslut göras på
begäran av den sökande. Vid en omprövning av pågående insats kan inte insatsen
minskas om inte förutsättningarna för beslutet är väsentligen förändrad. Ett
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förbehåll om återkallelse ska finnas med i beslutet (gäller endast gynnande
beslut).

6.3 BESVÄRSMÖJLIGHETER
Beslut enligt LSS kan överklagas till förvaltningsrätten. Vid beslut vilka kan
överklagas med förvaltningsbesvär skall alltid skriftlig besvärshänvisning lämnas
till den som har rätt att överklaga, det vill säga den enskilde eller i förekommande
fall god man/förvaltare.
6.3.1 Tillvägagångssätt vid överklagan
Den enskilde och/eller dennes ombud ska alltid informeras om möjligheten att
överklaga avslagsbeslut enligt förvaltningslagen. I beslutet ska det finnas
information om hur den enskilde kan överklaga beslutet, och när en eventuell
överklagan senast ska inkomma till social- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Beslut enligt LSS kan överklagas både avseende insats, omfattning och
personkretstillhörighet.
Beslutet ska överklagas skriftligt. I överklagan anges vilket beslut som överklagas
och vilken ändring som önskas. Vid behov ska handläggaren hjälpa den enskilde
med överklagan. Det är den sökande själv eller dennes ombud som står för
innehållet och som undertecknar överklagan. Överklagandet ska ställas till
förvaltningsrätten men lämnas till Social- och arbetsmarknadsnämnden och skall
ha inkommit till nämnden inom tre veckor från den dag sökanden fick del av
beslutet. Den handläggare som fattat det överklagade beslutet skall göra en
skyndsam prövning om ärendet skall omprövas. Ärendet kan även gå vidare till
Kammarrätten och högsta Förvaltningsdomstolen (43 §, 44 § och 46 § FL).
Skäl till omprövning kan vara uppenbart fel i utredningen eller att det i överklagan
framförs förhållanden som var okända vid beslutsfattandet. Om ett nytt beslut
fattas i enlighet med överklagandet skall detta meddelas den enskilde och snarast
verkställas. Om det första beslutet kvarstår skall överklagandet skyndsamt,
vidarebefordras till Förvaltningsrätten, som får avgöra utgången i ärendet. Till
överklagandet bifogas handlingarna i målet, det vill säga beslutet, utredningen
samt ett yttrande, vilket bemöter överklagandet.
6.3.2 Rättelse och omprövning av beslut
Enligt 36 § FL får en myndighet som meddelat ett beslut rätta ett uppenbart
skrivfel, räknefel eller liknande fel i beslutet. Skyldigheten gäller inte om
myndigheten har överlämnat handlingarna i ärendet till en högre instans eller om
det i annat fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslutet (39 § FL).
När överklagan har inkommit till Social- och arbetsmarknadsnämnden ska
handläggaren omgående pröva om överklagan har inkommit i rätt tid. Skulle
överklagan innehålla nya uppgifter av sådant slag att en omprövning med stöd av
38 § Förvaltningslagen bör göras måste följande punkter vara uppfyllda:


Beslutet är uppenbart oriktigt



Ändringen kan ske snabbt och enkelt
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Ändring är inte till nackdel för den enskilde

Om omprövningen inte medför ändringar av nämndens beslut ska överklagan
skickas skyndsamt, normalt inom en vecka, till Förvaltningsrätten.

6.4 VERKSTÄLLIGHET
De uppgifter som behövs för att insatsen ska kunna genomföras på ett
ändamålsenligt och säkert sätt ska lämnas till den som svarar för det praktiska
genomförandet. Uppgifterna dokumenteras i den journal som förts under
handläggningen. Ansvarig enhetschef för aktuell insats informeras när beslut som
ska verkställas har fattats av biståndshandläggare. Detta görs via en beställning av
insatsen i verksamhetssystemet ”Lifecare handläggare”. Alla insatser ska
verkställas inom tre månader.
Om insats inte blir verkställd inom rimlig tid på grund av att den enskilde tackar
nej till erbjuden personal eller till specifik insats fler än två gånger, måste
ställningstagande göras om den enskilde fortfarande har behov av biståndet.
Beslutet kan komma att omprövas enligt förvaltningslagen 37 §. Om ett
bifallsbeslut inte kan verkställas ska bifall ändå ges. Beslut som inte kan verkställas
sammanställs och rapporteras kontinuerligt till Social- och
arbetsmarknadsnämnden samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

6.5 EJ VERKSTÄLLDA BESLUT
Nämnden bör verkställa besluten omgående. Ej verkställda beslut enligt LSS
rapporteras via Social- och arbetsmarknadsnämnden till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO). I vissa fall kan Förvaltningsrätten utdöma sanktionsavgift då
beslutet ej har verkställts inom 3 månader, efter att beslutet tagits.

7 VISTELSE I ANNAN KOMMUN
7.1 KOMMUNENS ANSVAR
Enligt 16 § LSS gäller kommunens ansvar gentemot dem som är bosatta i
kommunen. Ansvaret för insatser enligt 9 § 2-10 omfattar dock inte dem som är
bosatta i kommunen genom beslut av en annan kommun i fall som avses i 16 c
eller 16 d §. Lag (1993:387). I fråga om landstingets förpliktelser gäller vad som
sägs i denna paragraf om kommunen i stället landstinget. Lag (2011:329). Detta
innebär dock ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

7.2 FÖRHANDSBESKED
Om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en kommun, ska kommunen på
ansökan meddela förhandsbesked om rätten till insatser enligt 9 §. Vid
prövningen av en ansökan om förhandsbesked ska bestämmelserna i denna lag
gälla. Kommunen ska utan dröjsmål planera och förbereda insatser som
förhandsbeskedet ger den enskilde rätt till om han eller hon bosätter sig i
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kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat från den dag då
insatserna blir tillgängliga för den enskilde.
Förhandsbesked enligt andra stycket ska också meddelas på ansökan av en person
som redan är bosatt i kommunen, om en annan kommun enligt 16 c eller 16 d §
har ansvaret enligt denna lag, och om ansökan avser
1. insats enligt 9 § 8 eller 9, eller
2. andra insatser enligt 9 § och den enskilde ordnar eget boende.

7.3 VISTELSEKOMMUNEN
Vistelsebegreppet infördes med den grundläggande och praktiska avsikten att den
enskilde som vistas i kommunen och där får behov av bistånd, ska kunna få stöd
och hjälp av kommunen om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Det är
således den kommun där den enskilde befinner sig när hjälpbehovet inträder som
har ansvaret för att den enskilde får den hjälp som han eller hon behöver. Det är
oftast den kommun där personen har sitt permanenta boende. Vistelsebegreppet
bör emellertid inte leda till att vistelsekommunen ska vidta alla de åtgärder som
kan behövas när den enskilde är bosatt i annan kommun (Kommittédirektiv,
2008:13).
Om behov av insatser enligt LSS uppkommer under en tillfällig vistelse i en
kommun ska kommunen ansvara för det stöd och den hjälp som behövs i akuta
situationer. Lag (2011:329). Akuta situationer är situationer som uppstår oväntat
och oförutsett. När en person inte är folkbokförd i Sverige har vistelsekommunen
biståndsansvaret för akuta insatser (SKR cirkulärdatabas, 2019).
I 16 a § LSS framgår att när en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan
kommun än bosättningskommunen, är vistelsekommunen skyldig att på begäran
1. bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna
pröva den enskildes ansökan om insatser enligt 9 §,
2. verkställa bosättningskommunens beslut. Lag (2011:329).
Eftersom vistelsekommunen är skyldig att lämna information kan uppgifter
lämnas utan hinder av eventuell sekretess. Vistelsekommunen är också skyldig att
på begäran verkställa bosättningskommunens beslut. Vistelsekommunen ansvarar
för dokumentationen som ska ske i samband med genomförandet.
Vistelsekommunen väljer om insatsen ska verkställas i egen regi eller om
kommunen genom avtal ska låta någon annan utföra den. Vistelsekommunen
verkställer ett beslut på begäran av bosättningskommun och inte på begäran av
den enskilde.

7.4 BOSÄTTNINGSKOMMUNEN
I 16 b § LSS framgår att om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt
16 a § 2, ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för
verkställighetskostnaderna. Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå
som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser. Lag (2011:329).

Page 112 of 255

Sida

24(50)

Datum

2019-11-29

Reviderad

Klicka här för att
ange datum.

Vidare framgår i 16 c § LSS att om det finns särskilda skäl, får en kommun
verkställa ett beslut enligt 9 § 8 eller 9 i en annan kommun. Den kommun som har
beslutat om boendet har ansvaret enligt denna lag gentemot den person som till
följd av beslutet är bosatt i den andra kommunen. Lag (2011:329).
I 16 d § LSS framgår att en kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en
person som till följd av ett beslut av kommunen är bosatt i en annan kommun i
bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första
stycket 2 socialtjänstlagen. Lag (2018:1723).

Bosättningskommunen ska även ansvara för det stöd och den service enligt
LSS som den enskilde kan behöva under en tillfällig vistelse i en annan
kommun (om det inte handlar om ett akut behov av stöd). Det gäller oavsett
hur lång vistelsen är (Meddelandeblad/2013-5-41.pdf)
Den enskilde ska informera biståndshandläggare i sin hemkommun om att vistelse
i annan kommun planeras. Biståndshandläggare begär då verkställighet av den
enskildes insatser i vistelsekommunen. Begäran görs på blankett ”Begäran om
verkställighet” där insats och beviljad tid anges. Blanketten sparas i den enskildes
akt. Hallsbergs kommun ska ersätta vistelsekommunen för kostnader som uppstår
när biståndsbeslut verkställs på grund av att en person till följd av hög ålder,
sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av insatser för att kunna
genomföra en kortare tids vistelse i en annan kommun än bostadskommunen.
Ersättningen för verkställighet betalas enligt den taxa som Hallsbergs kommun
tillämpar. När Hallsbergs kommun begär verkställighet ska vistelsekommunen få
information om fakturarutiner och vilken taxa som gäller.
Den enskilde betalar avgift till bosättningskommunen på samma sätt som när den
enskilde vistas i, och får sitt bistånd från, bosättningskommun.
Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader med
anledning av verkställighet som vistelsekommunen bistått med. Ersättningen ska
betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för
motsvarande insatser. Bosättningskommunen ska inte lämna ersättning för den
eventuella hjälp med utredningen som vistelsekommunen bistått med.

8 LIFECARE SP
Lifecare SP är ett webbaserat IT-stöd för samverkan inför utskrivning från
slutenvård (SPU) och samordnad individuell plan (SIP) mellan Region Örebro län
och länets kommuner. Lifecare SP ersätter det tidigare IT-stödet Meddix och ger
stöd för den utskrivningsprocess som regleras i Lag (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som trädde i kraft 1 januari 2018, och
ersatte tidigare betalningsansvarslagen. Stödet underlättar och effektiviserar
kommunikationen mellan olika statliga och kommunala vårdgivare.
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8.1 UTSKRIVNINGSPLANERING
Efter vistelse på sjukhuset är huvudregeln att den enskilde skall återvända hem till
sin bostad. Syftet med utskrivningsplanering är att ordna med vård och omsorg
inför hemgång, så att den enskilde får ett säkert omhändertagande tills förnyad
planering sker i hemmet. För att betalningsansvaret ska övergå till kommunen
krävs att kommunen har fått både ett inskrivningsmeddelande och ett
meddelande om utskrivningsklar i Lifecare SP. Om ingenting annat har bestämts
inträder kommunens betalningsansvar tre kalenderdagar efter att den slutna
vården har underrättat om att patienten är utskrivningsklar.
8.1.1 Samordnad individuell plan (SIP)
När en person har behov av insatser både från Socialtjänsten och hälso- och
sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell
plan. Detta är lagstadgat sedan 2010 och anges både i 2 kap 7 § SoL och i HSL 3f §.
Syftet med en samordnad individuell plan är att ge den enskilde ökat inflytande
och delaktighet, förbättrad samordning samt att ge en helhetsbild av den
enskildes situation för både den enskilde, närstående och berörda vård- och
omsorgsgivare. Planen skall vara aktuell och följas upp kontinuerligt. En
samordnad individuell plan kan endast upprättas om den enskilde samtycker till
detta. När personal från en huvudman blir kallad till planeringsmöte har parten
skyldighet att infinna sig. Planen ska upprättas tillsammans med den enskilde,
som ska ges möjlighet att delta aktivt. SIP-mötet ska dokumenteras i en så kallad
SIP-plan. Av planen ska framgå:


Den enskildes behov.



Mål för insatserna på kort och lång sikt när det är lämpligt.



Vilka insatser respektive huvudman ska svara för.



Vilka åtgärder som vidtas av annan än landstinget och kommunen.



Vem som skall ha det övergripande ansvaret för planen.



Tid för uppföljning.

Den enskilde ska alltid få en utskrift av planeringsdokumentet. Samordnaren
ansvarar för uppföljning av den samordnade individuella planen, och är den som
kallar till eventuella fortsatta möten.
I LifeCare SP sker all kommunicering gällande SIP (Samordnad Individuell Plan) allt
ifrån kallelse, meddelande, till själva planen. Alla verksamheter och huvudmän
inom Socialtjänsten och landstinget kan kalla till en SIP och är skyldiga att göra det
när det finns samordningsbehov och då den enskilde har gett samtycke till det.
Det finns aktörer som inte har tillgång till LifeCare SP exempelvis skola, polis,
arbetsförmedling och försäkringskassa. Till dessa utomstående aktörer ska
papperskallelse skickas.
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9 INSATSER
LSS-insatser är i huvudregel kostnadsfria för den enskilde bortsett från några
undantag. Den som får assistansersättning från Försäkringskassan ska betala
motsvarande summa till kommunen om denna svarar för assistansen. Dessutom
får kommunen i vissa fall ta ut en avgift för bostad, fritidsverksamhet och
kulturella aktiviteter. Avgifterna måste vara skäliga och får inte vara högre än
kommunens självkostnader (JP infonet, 2019).

9.1 ANSÖKAN OM RÅDGIVNING OCH SÄRSKILD PERSONLIGT
STÖD (RÅD OCH STÖD)
Handläggare vid Region Örebro ansvarar för rådgivning och annat personligt stöd
som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor
med stor och varaktiga funktionsnedsättning. En ansökan om råd och stöd skickas
vidare till handläggare vid Regin Örebro län.

9.2 PERSONLIG ASSISTANS
Insatsen personlig assistans syftar till att möjliggöra för personer med
funktionsnedsättningar att leva ett självständigt och oberoende liv. Enligt LSS 6 §
ska verksamheten vara grundad på respekt för personens självbestämmande och
integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och
medbestämmande över insatser som ges. Med personlig assistans avses
personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer till den, som på
grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar, behöver hjälp med sina
grundläggande behov. Lag (2005:125).
Enligt 9 a § LSS avses personlig assistans personligt utformat stöd som ges av ett
begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga
funktionshinder behöver hjälp med andning, sin personliga hygien, måltider, att
klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter
ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov).
Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även
rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses
på annat sätt. Personlig assistans för andra personliga behov avser även
1. tid under den enskildes dygnsvila när en assistent behöver vara tillgänglig i
väntan på att den enskilde behöver hjälp utan att det är fråga om tillsyn
(väntetid),
2. tid under den enskildes dygnsvila när en assistent i stället behöver finnas till
förfogande på annan plats i väntan på att den enskilde behöver hjälp (beredskap),
och
3. tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet
utanför den enskildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas uppstå.
Lag (2019:618).
I 9 b § LSS framgår att insatser enligt 9 § 2 avser tid efter det att den
insatsberättigade har fyllt 65 år endast om
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1. insatsen har beviljats innan han eller hon har fyllt 65 år, eller
2. ansökan om sådan insats inkommer till kommunen senast dagen före 65årsdagen och därefter blir beviljad.
Insatser enligt 9 § 2 får dock inte utökas efter det att den insatsberättigade har
fyllt 65 år. Lag (2000:1030).
9.2.1 Beslut
I 9 a § LSS framgår att personlig assistans enligt 9 § 2 kan beviljas för den som inte
själv klarar att tillgodose sina grundläggande behov och vars behov inte
tillgodoses på annat sätt. Med grundläggande behov menas hjälp med andning,
sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra
eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade
(grundläggande behov). Lag (2019:618).
Den enskilde ska ha ett omfattande omvårdnadsbehov i olika situationer och
miljöer samt under hela eller stora delar av dygnet. Hjälpen med de
grundläggande behoven ska vara i så stor omfattning att det främst gäller de
personer med de mest omfattande fysiska funktionsnedsättningarna. Personlig
assistans kan beviljas om personen har behov av stöd för sina grundläggande
behov flera gånger per dygn. Den som är i behov av personlig assistans för sina
grundläggande behov har även rätt till insats för övriga behov om behoven inte
tillgodoses på annat sätt. Exempel på övriga behov kan vara städning, tvätt,
nödvändig träning och fritidsaktiviteter.
Om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka är det
Försäkringskassan som utreder och beslutar om assistans, den enskilde kan då
ansöka direkt till Försäkringskassan. Om de grundläggande behoven understiger
20 timmar per vecka så utreder kommunen rätten till assistans (prop.
1992/93:159). Handläggaren ska anmäla behov om personlig assistans enligt
Socialförsäkringsbalken (SFB) till Försäkringskassan om LSS-utredningen påvisar
att grundläggande behov överstiger 20 timmar per vecka.
Personlig assistans beviljas med visst antal timmar per vecka. En individuell
bedömning och prövning av behovet görs alltid. Vid utredning om personlig
assistans beaktas makars/sambors ansvar för varandra och det gemensamma
hushållet, med hänvisning till Äktenskapsbalken 1 kap. För barn/ungdom tas det i
utredningen/bedömningen hänsyn till barnets utveckling samt föräldraansvaret
med hänvisning till Föräldrabalken 6 kap 2 §. Lag (2014:377).
Enligt 9 b § LSS avser insatser enligt 9 § 2 tid efter det att den insatsberättigade
har fyllt 65 år endast om
1. insatsen har beviljats innan han eller hon har fyllt 65 år, eller
2. ansökan om sådan insats inkommer till kommunen senast dagen före 65årsdagen och därefter blir beviljad.
Insatser enligt 9 § 2 får dock inte utökas efter det att den insatsberättigade har
fyllt 65 år. Lag (2000:1030).
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Utökad assistans
Tillfälligt utökad assistans kan beviljas för den som har behov av flera
assistanstimmar än de som redan beviljats, vid exempelvis en resa eller tillfälliga
förändringar i hälsotillståndet. Vid bedömning av personlig assistans i samband
med semesterresa/rekreationsresa tas hänsyn till tidigare genomförda resor samt
hur aktiv personen är i vardagen och genom detta tillförsäkras goda
levnadsvillkor. Personlig assistans ges inte vid sjukhusvistelse om inte särskilda
skäl finns.
Behov av utökade insatser för personer över 65 år får därefter sökas enligt
socialtjänstlagen.
9.2.2 Arbetsgivaransvar
Kommunen har arbetsgivaransvaret för de personliga assistenterna om den
enskilde valt kommunen som utförare. Assistansen planeras tillsammans med den
enskilde. Utifrån beslutade timmar planeras hur, var, när och av vem/vilka
assistansen ska utföras.
9.2.3 Verkställighet
När den enskilde beviljats personlig assistans och valt Hallsbergs kommun som
assistansanordnare startar planeringen av assistansen. Enhetschef på
verksamheten för funktionshinder har uppdraget att planera assistansens
utformande i samråd med den enskilde. För att möjliggöra detta måste
enhetschef ta del av utredningen samt få nödvändig information. Verkställandet
av de olika insatserna sker alltid i samråd och i dialog med den enskilde eller
företrädaren. Om den enskilde trots detta tackar nej till erbjuden insats kan detta
i vissa fall bedömas som om behovet inte kvarstår. Alla insatser ska vara
verkställda snarast möjligt dock senast tre månader efter att beslutet fattats.
9.2.4 Genomförandeplan
En individuell genomförandeplan ska upprättas tillsammans med den enskilde.
Uppföljning av planen sker regelbundet och en utvärdering ska göras minst en
gång per år.
9.2.5 Val av assistanssamordnare
Den enskilde kan få personlig assistans utförd av kommunen eller få ekonomiskt
stöd och själv vara sin egen arbetsgivare för assistent/er. Den enskilde kan själv
välja en annan assistanssamordnare, så som ett privat bolag eller ett kooperativ.
9.2.6 Förändringar eller avslut av assistansverkställighet
Vid förändringar i pågående assistansverkställighet ska detta anmälas i förväg
enligt tidsangivelse i den upprättade överenskommelsen för uppdraget.
Uppsägning av assistans ska ske skriftligt minst tre månader i förväg. Uppdraget
upphör efter uppsägningstidens slut. Vid byte till annan assistanssamordnare ska
enhetschef underrättas minst tre månader i förväg.
Exempel på förändringar i pågående assistansverkställighet är:


Avbrott i assistansen
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Byte av assistanssamordnare

Om den enskilde upplever missnöje med hur assistenten följer
genomförandeplanen eller hur insatser utförs, får den enskilde i första hand prata
med assistenten alternativt vända sig till enhetschef på verksamheten för
funktionshinder för att påtala sina synpunkter.
9.2.7 Assistansomkostnader
Kommunen ersätter kostnader för den personliga assistenten som uppstår i
samband med aktiviteter som sker tillsammans med den enskilde. Exempel på
assistansomkostnader är resor, inträdesavgifter samt matkostnader med upp till
90 kronor per tillfälle och max en gång per vecka. Omkostnaderna ska vara
godkända av enhetschefen. De ska också redovisas med kvitto. Ett personligt
ledsagarkort kan utfärdas till assistenten och gäller i två år. I samband med
ledsagningen berättigar ledsagarkortet den personliga assistenten fri entré vid
besök vid vissa fritids- och kulturevenemang.
9.2.8 Resor i mer än tre dagar inom Sverige eller utomlands
Resor ska meddelas minst en månad i förväg för att förändringar i assistansen ska
kunna planeras. Innan resan påbörjas ska avtal skrivas mellan den enskilde,
medföljande personliga assistent/er och enhetschefen. Hallsbergs kommun som
arbetsgivare kan inte tvinga personliga assistenter att följa med på resor. Vid
resor används inte assistentens bil. Den enskilde ansvarar fullt ut för planering,
beställning samt genomförande av resa.

9.3 LEDSAGARSERVICE
Ledsagarservice ska möjliggöra en aktiv fritid utanför hemmet genom att ge stöd
till och från samt under kultur- och fritidsaktiviteter, besök hos släkt och vänner
eller liknande. Ledsagarservicen syftar till att bryta den isolering som oftast blir
följden av ett omfattande funktionshinder (prop. 1992/93:159).
Ledsagarservice är en insats främst för vardagliga sammanhang i närområdet,
vilket Hallsbergs kommun valt att definiera som inom tre mil från Hallsberg.
Normalt handlar det inte om att stimulera och motivera utan att följa med och på
så sätt möjliggöra ett gott liv.
9.3.1 Beslut
Ledsagarservice beslutas vanligtvis i antal timmar per kalendermånad, efter
individuell prövning av behovet. Den enskilde som bor i bostad med särskild
service har normalt sin ledsagning genom personalen på boendet.
Vid bedömning av utökad/tillfällig ledsagarservice i samband med
semesterresa/rekreationsresa tas hänsyn till vilka resor som tidigare har
genomförts samt hur aktiv den enskilde är i vardagen och genom detta
tillförsäkras goda levnadsvillkor.
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9.3.2 Verkställighet
I Hallsbergs kommun verkställer biståndshandläggare beslut om ledsagarservice.
Alla insatser ska vara verkställda snarast möjligt, dock senast tre månader efter att
beslutet fattats.
Aktiviteterna i ledsagningen planeras utifrån den enskildes önskemål. Det kan
exempelvis innebära att ledsagaren följer med den enskilde på promenader,
biobesök eller när den enskilde utövar en aktivitet. Den som har ledsagning
betalar sina egna utgifter för aktiviteter.
När ledsagarservice har beviljats påbörjas rekrytering av lämplig ledsagare,
ledsagaren får dock inte vara någon i hushållsgemenskap och helst inte nära
släkting. När förslag till ledsagare finns anordnas en träff med den enskilde och
den tilltänkte ledsagaren. Om lämpligt utförande av insats erbjudits och den
enskilde tackar nej, kan det i vissa fall bedömas som om behovet inte kvarstår.
Ledsagare kan rekryteras inom LSS-verksamheternas anställda medarbetare eller
genom extern uppdragstagare. Uppdraget är timarvoderat.
Verkställare begär alltid utdrag ur belastningsregister för personer som arbetar
med barn och ungdomar.
Ledsagarkort
Ett ledsagarkort kan utfärdas till ledsagaren och gäller i ett år. Ledsagarkortet
visas i samband med ledsagning, vid besök i fritids-och kulturevenemang och kan
berättiga till fri entré vid vissa tillfällen. Det är verksamheterna som tar ställning
till om de godtar ledsagarkort eller inte. Ledsagarkortet är personligt och skrivs på
ledsagaren utifrån aktuellt uppdrag.
9.3.3 Genomförandeplan
En individuell genomförandeplan ska upprättas tillsammans med den enskilde i
samband med verkställigheten. Den enskilde ska också tillfrågas om han eller hon
vill att god man eller förvaltare deltar vid upprättandet. Uppföljning av planen
sker regelbundet och en utvärdering ska göras minst en gång per år.
9.3.4 Ledsagaromkostnader
Kommunen ersätter kostnader som uppstår i samband med ledsagning som sker
tillsammans med den enskilde. Exempel på ledsagaromkostnader är
inträdesavgifter, matkostnader och biobesök. Generellt är ersättningen 90
kr/tillfälle och max en gång per vecka. Omkostnaderna ska vara godkända av
verkställande handläggare och ska redovisas med kvitto.
Kostnader för resor kan utgå. Beslut fattas då uppdraget avtalas. Det billigaste
färdmedlet ska användas och kvitton skall redovisas. Resekostnader utgår i sådana
fall från den enskilde hem, tur och retur.
9.3.5 Resor
Den enskilde som har beslut om ledsagning ansvarar själv för planering,
beställning och genomförande av resan. Innan resan genomförs ska ledsagaren
och verkställande handläggare komma överens om vilka förutsättningar som
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gäller, om resan planeras att utföras utanför närområdet. Omkostnaderna ska
redovisas med kvitto.

9.4 KONTAKTPERSON
Kontaktperson är ett personligt stöd för personer med funktionsnedsättning som
saknar gemenskap med andra exempelvis i arbetslivet eller på fritiden. Syftet med
kontaktperson är att erbjuda en social kontakt som kan ersätta eller komplettera
kontakten med anhöriga och/eller vänner och på så vis bryta den isolering som
kan vara en följd av en funktionsnedsättning. Det handlar om att stimulera och
motivera och sedan följa med och tillsammans göra olika saker.
Kontaktperson LSS är (enligt prop. 1992/93:159) en medmänniska. Insatsen bör
ses som ett icke professionellt stöd. En viktig uppgift för kontaktpersonen ska vara
att bryta den funktionshindrades isolering genom samvaro och genom hjälp till
fritidsaktiviteter.
Kontaktpersonen kan också ge råd till eller vara förespråkare för den
funktionshindrade i olika situationer som inte är av så komplicerad natur att
exempelvis god man eller juridisk expertis bör anlitas.
9.4.1 Beslut
I samband med utredning av behov av kontaktperson ska den enskildes övriga
nätverk, exempelvis närstående, arbetskamrater, grannar, god man och personal
vägas in. Kontaktperson beviljas främst för personer som saknar sociala kontakter
och nätverk. Insatsen kontaktperson ska vara av personlig karaktär vilket kan
innebära besök i hemmet, telefonkontakt och gemensamma aktiviteter.
Kontaktperson beslutas inte i antal timmar, men som inriktning gäller i Hallsbergs
kommun att man träffas personligen normalt en gång per vecka och däremellan
telefon och/eller e-post kontakt. Kontaktpersonen och den enskilde bör i förväg
diskutera hur kontakten ska ske och under vilka förutsättningar. Exempelvis om
kontakten ska vara kontinuerligt återkommande eller om den enskilde kan
kontakta kontaktpersonen vid behov.
Den enskilde som har bostad med särskild service ska få hjälp av personalen att
bryta isolering och hitta lämpliga fritidsaktiviteter. Därmed bör de som bor i
bostad med särskild service få behovet av social kontakt och fritidsaktiviteter i de
flesta fall tillgodosett i sådan omfattning att behov av kontaktperson inte finns.
9.4.2 Verkställighet
I Hallsbergs kommun verkställer biståndshandläggare beslut om kontaktperson.
Alla insatser ska vara verkställda snarast möjligt dock senast tre månader efter att
beslutet fattats. När kontaktperson har beviljats påbörjas rekrytering av lämplig
kontaktperson, dock inte någon i hushållsgemenskap eller nära släktskap. När
förslag till kontaktperson finns anordnas en träff med den enskilde och den
tilltänkta kontaktpersonen. Om lämpligt utförande av insats erbjudits och den
enskilde tackar nej, kan det i vissa fall bedömas som om behovet inte kvarstår.
Uppdraget kan sägas upp från båda parter med omedelbar verkan.
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Verkställare begär alltid utdrag ur belastningsregister för personer som arbetar
med barn och ungdomar.
9.4.3 Genomförandeplan
En individuell genomförandeplan ska upprättas tillsammans med den enskilde i
samband med verkställigheten. Den enskilde ska också tillfrågas om han eller hon
vill att god man eller förvaltare deltar vid upprättandet. Uppföljning av planen
sker regelbundet och en utvärdering ska göras minst en gång per år.
9.4.4 Ersättningar
Att vara kontaktperson är ett arvoderat uppdrag, inte en anställning. Som
kontaktperson får man även en omkostnadsersättning för att täcka sina utlägg i
samband med utförandet av uppdraget. Den enskilde står för sina egna utgifter.
Uppföljning av verkställighet sker normalt en gång per kvartal/halvår.

9.5 AVLÖSARSERVICE I HEMMET
Avlösarservice i hemmet ska enligt lag möjliggöra för vårdnadshavare, familjehem
eller make/maka att bli avlastad i omvårdnadsarbetet. Avlösarservice utförs i
hemmet hos den som beviljats insatsen. Avlösarservice bör kunna erbjudas såväl
som en regelbunden insats som en lösning vid akuta behov (prop. 1992/93:159).
9.5.1 Beslut
Insatsen avlösarservice kan ges dagar, kvällar, nätter och helger. Avlösningen
gäller endast den som är beviljad insatsen. Avlösarservice beviljas med visst antal
timmar alternativt dygn per kalendermånad. En individuell bedömning och
prövning av behovet görs alltid. Tillfälligt utökad avlösarservice kan beviljas då
närstående är i behov av extra avlastning.
Avgränsningar: Avlösarservice ska inte användas i situationer som orsakas av
personens förändrade förhållanden exempelvis sjukdom/ledighet vid skolgång,
när ordinarie skol- och fritidsverksamhet är stängd eller vid förvärvsarbete.
Avlösare utför inte hushållssysslor eller hämtar/lämnar på
förskola/fritidshem/skola.
9.5.2 Verkställighet
I Hallsbergs kommun lämnas utredning och beslut till enhetschef på
verksamheten för funktionshinder, som verkställer beslutet. Alla insatser ska vara
verkställda snarast möjligt dock senast tre månader efter att beslutet fattats. När
avlösarservice i hemmet har beviljats påbörjas rekrytering av lämplig
uppdragstagare. Uppdragstagare kan exempelvis vara medarbetare från vård och
omsorg och från verksamheten för funktionshinder. Enhetschef kontaktar den
enskilde eller vårdnadshavaren och i samråd utses lämplig avlösare. Om lämpligt
utförande av insats erbjudits och den enskilde tackar nej, kan det i vissa fall
bedömas som om behovet inte kvarstår.
9.5.3 Ersättningar
Avlösare är ett timarvoderat uppdrag som kan sägas upp från båda parter med
omedelbar verkan.
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9.6 KORTTIDSVISTELSE
Korttidsvistelse kan innebära avlastning för anhöriga och ger möjlighet till
rekreation och miljöombyte för den enskilde. Insatsen kan ses som ett led i ökad
självständighet för barn/ungdomar/vuxna som bor i föräldrahemmet (prop.
1992/93:159).
9.6.1 Beslut
Korttidsvistelse beviljas i första hand för personer som bor i föräldrahemmet. Den
som inte bor i föräldrahemmet kan efter särskild prövning beviljas korttidsvistelse,
vilket kan vara aktuellt om andra beviljade LSS-insatser inte bedöms tillgodose
behovet.
Korttidsvistelse kan erbjudas i korttidsboende, kontaktfamilj eller som
lägervistelse/kollo (prop. 1992/93:159). Korttidsvistelse beviljas i antal dygn per
kalendermånad. En individuell bedömning och prövning av behovet görs alltid.
Korttidsvistelse är vanligtvis en regelbunden återkommande insats som ges några
dagar per månad. För personer med mycket omfattande behov ges insatsen i
normalt inte med mer än 14 dygn per kalendermånad. Korttidsvistelse kan även
beviljas vid tillfälliga behov. Utnyttjas inte dygnen görs en återkoppling från
verksamheten till biståndshandläggare för ny prövning av behovet.
9.6.2 Verkställighet
I Hallsbergs kommun lämnas utredning och beslut till enhetschef på
verksamheten för funktionshinder, som verkställer beslutet. Alla insatser ska vara
verkställda snarast möjligt, dock senast tre månader efter att beslutet fattats.
Korttidsvistelsen erbjuds i hemlik miljö. När den enskilde har fått en placering på
korttidsvistelsen kontaktas anhöriga för bokning av ett besök och
informationsträff. Därefter planeras och påbörjas inskolning. Om lämpligt
utförande av insats erbjudits och den enskilde tackar nej, kan det i vissa fall
bedömas som om behovet inte kvarstår.

9.7 KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSBOENDE
Vid beslut om korrtidsvistelse får den enskilde en fadder på korttidsboendet.
Faddern ska verka för exempelvis god kontakt med den enskilde, hem, skola,
fritids och daglig verksamhet.
9.7.1 Verkställighet
I Hallsbergs kommun lämnas utredning och beslut till enhetschef på
verksamheten för funktionshinder, som ansvarar för insatsen.
En genomförandeplan upprättas på boendet av faddern tillsammans med den
enskilde och dennes företrädare. Uppföljning av planen sker regelbundet och en
utvärdering ska göras minst en gång per år. Personalen skriver dagliga
anteckningar som ett led i rapporteringen mellan personal i boendet, fritidstillsyn
och daglig verksamhet.
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Anhöriga har möjlighet att lämna önskemål om placering av beviljade dagar, detta
tillgodoses i möjligaste mån. Verksamheten kan ändra placering av dagar under
perioden, om verksamheten kräver det.
Fritidsaktiviteter erbjuds både individuellt och i grupp. Omfattningen av detta
anpassas efter individens behov och egna förutsättningar samt till verksamhetens
tid och resurser. Den enskilde står själv för kostnaden vid aktiviteter.
Om den enskilde är sjuk ska denne inte komma till korttidsvistelsen med tanke på
smittorisken. Om enskilde insjuknar under korttidsvistelsen underrättas anhöriga.
Har den enskilde behov av hjälp/stöd med dagliga medicinska insatser eller
habiliteringsinsatser, utförs sådana av personal under egenvårdsbegreppet. Detta
innebär att legitimerad personal ska bedöma att dessa insatser kan utföras av
personal under begreppet egenvård under korttidsvistelsen. Personliga
hjälpmedel skickas med hem efter varje korttidsvistelse.
9.7.2 Kostnader
En måltidsavgift debiteras den enskilde enligt gällande taxa. Vid förhinder ska
avbokning ske minst fem dagar innan planerad vistelse, för att den enskilde inte
ska bli debiterad matkostnad. Detta gäller inte om den enskilde blir sjuk.
Matkostnaden faktureras en gång i månaden i efterskott.
9.7.3 Resor
Resor till korttidsboendet från hem eller daglig verksamhet samt återresa
beställer enskild, vårdnadshavare eller god man/förvaltare. I samband med resor
till och från skola används skolskjuts.

9.8 KORTTIDSVISTELSE I KONTAKTFAMILJ
Korttidsvistelse kan förläggas i korttidshem eller i annan familj - stödfamilj.
9.8.1 Verkställighet
I Hallsbergs kommun lämnas utredning och beslut till enhetschef på
verksamheten för funktionshinder, som ansvarar för insatsen.
När den enskilde har beviljats kontaktfamilj kontaktas den enskildes familj och
därefter startar rekrytering av kontaktfamilj. När lämplig sådan har hittats görs ett
hembesök och en utredning av den tilltänkta familjen påbörjas. Utdrag tas ur
polis- och socialtjänstregistren och referenser inhämtas. Utdrag tas även från
försäkringskassan och kronofogden. Vid den första träffen med den enskilde och
kontaktfamiljen är utföraren med. Familjerna planerar gemensamt om inskolning.
Målet är att uppföljning ska göras årsvis vid ett hembesök hos kontaktfamiljen.
Om den enskilde tackar nej till erbjuden insats kan biståndshandläggaren i vissa
fall behöva göra en ny behovsprövning. Alla insatser ska verkställas skyndsamt.
9.8.2 Ekonomi
Vårdnadshavare till barnet som ska ha kontaktfamilj står för resorna tur och retur
samt för kosten hos kontaktfamiljen. Kosten debiteras från kommunen och taxan
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är densamma som på korttidsvistelse och korttidstillsyn (ungdomsfritids).
Vårdnadshavare ska även stå för fickpengar till barnet.

9.9 KORTTIDSVISTELSE I FORM AV LÄGER
Sommarläger och kortkurser kan också utgöras en form av korttidsvistelse.
Korttidsvistelse i form av läger beviljas mån och plats och ansökan bör handläggas
skyndsamt så att plats hinner köpas. De flesta ansökningar inkommer under
perioden februari-april.
9.9.1 Verkställighet
I Hallsbergs kommun lämnas utredning och beslut till enhetschef på
verksamheten för funktionshinder som ansvarar för insatsen. Om det inte finns
några platser kvar att köpa så går inte insatsen att verkställa.
9.9.2 Ekonomi
Den enskilde betalar själv för matkostnader under lägervistelsen. Den enskilde
ansvarar även själv för att ta sig till och från lägervistelsen och får då stå för
eventuella kostnader i samband med detta.

9.10 KORTTIDSTILLSYN FÖR SKOLUNGDOM ÖVER 12 ÅR
I kommunens skyldigheter enligt socialtjänstlagen ingår att bedriva
fritidsverksamhet för skolpliktiga barn till och med 12 års ålder. Insatsen ger barn
över 12 år med funktionhinder rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet
före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov så som
sommarlov.
9.10.1 Beslut
Korttidstillsyn kan beviljas från vårterminens slut det år ungdomen fyller 13 år.
Insatsen beviljas främst till ungdomar med föräldrar som studerar eller
förvärvsarbetar, men hänsyn tas även till ungdomens behov av meningsfull
fritidssysselsättning.
Korttidstillsyn beviljas till och med gymnasieskolans slut.
9.10.2 Verkställighet
I Hallsbergs kommun lämnas utredning och beslut till enhetschef på
verksamheten för funktionshinder, som ansvarar för insatsen. Alla insatser ska
verkställas skyndsamt. Placering sker i någon av de verksamheter där det finns
plats. Om den enskilde tackar nej till erbjuden insats kan man i vissa fall behöva
göra en ny behovsprövning.
Vid beslut om korttidstillsyn får den enskilde en fadder. Faddern ska verka för
exempelvis god kontakt med den enskilde, hem, skola, fritids och eventuell
korttidsvistelse verksamhet.
En genomförandeplan upprättas av faddern tillsammans med den enskilde och
dennes företrädare högst två månader efter påbörjad insats. Uppföljning av
planen sker regelbundet och en utvärdering ska göras minst en gång per år.
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Ungdomsfritids erbjuder i första hand gruppaktiviteter. Enskilda aktiviteter
erbjuds i mån av tid och resurser.
Personalen skriver dagliga anteckningar som ett led i rapporteringen mellan hem,
skola och personal på korttidsvistelsen. Vissa anteckningar av betydelse sparas i
kommunens verksamhetssystem. Övriga anteckningar som inte är av betydelse för
det fortsatta stödet/vården betraktas som arbetsmaterial och ska förstöras.
Ungdomsfritids har öppet efter behov, dock tidigast 06.00 fram till 18.00.
Verksamheten kan ha stängt för planeringsdagar. Då hänvisas domsfritids,
alternativt sätts vikarier in.
9.10.3 Kostnader
En måltidskostnad debiteras vårdnadshavare/god man/förvaltare enligt gällande
taxa.
9.10.4 Resor
Resor till och från ungdomsfritids under skolveckor samt till och från
ungdomsfritids på lovdagar är den enskildes/vårdnadshavares ansvar att anordna.
Vanligtvis sker resor med färdtjänst eller genom skjuts av anhöriga. Den enskilde
får själv stå för kostnaden för resorna. Ansökan om färdtjänst görs hos
Länstrafiken.

9.11 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR BARN OCH
UNGDOMAR
Barn och unga med funktionsnedsättning som trots olika stödåtgärder inte kan bo
hos sina vårdnadshavare kan ha rätt till bostad med särskild service för barn och
unga. Bostad med särskild service erbjuds fram till dess att skolan upphör.
Insatsen är ofta aktuell när skolan finns på annan ort än familjens bostadsort. En
bostad med särskild service ska vara så lik ett hem som möjligt. Därför bör endast
barn eller unga bo tillsammans och bostaden bör ligga i ett vanligt bostadshus och
inte i direkt anslutning till andra särskilda boenden (IVO, 2018).
9.11.1 Beslut
Barn och ungdomar som på grund av sin funktionsnedsättning, trots olika
stödåtgärder, inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i familjehem eller i
bostad med särskild service. För barn och ungdomar som kräver omvårdnad av
personal med särskild och kvalificerad kompetens, kan bostad med särskild
service vara ett bättre alternativ än familjehem. Bostad med särskild service för
barn och ungdom beviljas till dess att barnet/ungdomen slutat gymnasieskolan
om det inte finns skäl för tidsbegränsning. Insatsen bostad med särskild service för
barn och ungdom riktar sig till barnet/ungdomen. Insatsen är aldrig en ersättning
för föräldraskapet utan är ett komplement. Föräldrar som behöver stöd i
föräldrarollen har rätt att söka bistånd inom Socialtjänsten.
Hallsbergs kommun kan inte erbjuda bostad med särskild service för barn och
unga, vid bifall av insatsen sker därför en extern placering. Beslut avseende
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bostad med särskild service för barn och unga fattas därför av Social-och
arbetsmarknadsnämnden.
9.11.2 Verkställighet
I Hallsbergs kommun lämnas utredning och beslut till enhetschef på
verksamheten för funktionshinder som ansvarar för insatsen Bostad med särskild
service för barn/ungdomar. De har till uppgift att utifrån de behov som framgår av
utredningen, hitta lämplig bostad. Planeringen av verkställigheten sker alltid i
samråd och dialog med den enskilde och/eller företrädaren. Om den enskilde
tackar nej till erbjuden insats kan biståndshandläggare i vissa fall behöva göra en
ny behovsprövning. Alla insatser ska verkställas skyndsamt.
9.11.3 Genomförandeplan
En genomförandeplan upprättas på boendet tillsammans med den enskilde och
dennes företrädare, högst två månader efter påbörjad insats. Uppföljning av
planen sker regelbundet och en utvärdering ska göras minst en gång om året.
9.11.4 Fritidsaktiviteter
Fritidsaktiviteter ska erbjudas både individuellt och i grupp. Omfattningen av
fritidsaktiviteterna beror på personens intressen, utbudet samt behov.
Vårdnadshavare/god man ansvarar för kostnaderna.
9.11.5 Gemensamma utrymmen
Verksamheter speciellt anpassade för barn bedrivs i en hemlik miljö. Alla
utrymmen utom personernas egna rum är att betrakta som gemensamma.
9.11.6 Ekonomi
Barn och ungdomar som inte har aktivitetsersättning (under 19 år) betalar enbart
själv eventuella café-/restaurangbesök, biobiljetter, entréer, resor och liknande.
Barn och ungdomar med aktivitetsersättning (över 19år) betalar hyra och kost
som debiteras av Hallsbergs kommun. Den enskilde svarar även själv för
personliga utgifter så som hygienartiklar (utöver basutbudet), tandvård, glasögon,
kläder, klippning, resor, nöjen och rekreation samt egenavgifter för hälso- och
sjukvård och mediciner.
9.11.7 Resor till och från skolan
Resor till och från skola ombesörjs av vårdnadshavare/god man/förvaltare.
Ansökan görs hos Länstrafiken.

9.12 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR VUXNA
Insatsen ska erbjudas till personer som inte klarar ett boende utan relativt
omfattande stöd. Boendet ska erbjuda god livskvalitet, goda
utvecklingsmöjligheter och stimulans till ett så självständigt liv som möjligt, efter
sina egna förutsättningar. Boendet ska bedrivas med respekt för den enskildes
integritet och självbestämmande.
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Gruppbostad och servicebostad är att betrakta som bostäder med särskild service.
Där ingår fast bemanning, vilket däremot inte gäller boendeformen annan särskilt
anpassad bostad.
9.12.1 Gruppbostad
Gruppbostad är lägenheter med gemensamhetsutrymme. Detta bostadsalternativ
är till för personer med funktionsnedsättning som har ett så omfattande tillsynsoch omvårdnadsbehov att det behövs tillgång till personal dygnet runt.
9.12.2 Servicebostad
Servicebostad är en insats som är lämplig för dem som inte klarar att bo i ordinärt
boende men som inte har så omfattande hjälpbehov att ett boende i gruppbostad
är nödvändigt. Insatsen kan beviljas då det finns behov av i stort sett dagligt stöd i
form av praktisk hjälp, stöd och tillsyn.
Behovet kan vara i form av personlig omsorg, hemmets skötsel, social samvaro
samt kultur- och fritidsaktiviteter. Servicebostad innebär lägenheter geografiskt
samlade som anvisas av kommunen. Personligt stöd ska ges i den omfattning
brukarna behöver. Detta stöd ska utgå från en fast personalgrupp och brukarna
ska ha möjlighet till samvaro i en gemensamhetslokal.
9.12.3 Annan särskilt anpassad bostad
Med annan särskilt anpassad bostad avses en bostad med viss grundanpassning
till funktionshindrade personers behov men utan fast grundbemanning. Stöd och
service i anslutning till boendet kan, vid behov, ges inom ramen för LSS, t ex
personlig assistans, men också i form av individuellt utformat stöd i form av
boendestöd enligt Socialtjänstlagen. Omvårdnad ingår inte i denna boendeform.
Stödet ges efter personens individuella behov och egna förmåga. Med personligt
stöd avses t ex personlig hygien, vardagssysslor i hemmet m.m. Med socialt stöd
avses t ex förmedling av kontakter, delaktighet i samhället, kontakt med
myndigheter m.m.
9.12.4 Beslut
Bostad med särskild service för vuxna beviljas utan precisering av vilken
boendeform det gäller. Behovet av boendeformen ska framgå av utredning och
bedömning.
Beslut avseende bostad med särskild service för vuxna avseende extern placering
fattas av Social-och arbetsmarknadsnämnden.
9.12.5 Verkställighet
I Hallsbergs kommun lämnas utredning och beslut till enhetschef på
verksamheten för funktionshinder som ansvarar för insatsen bostad med särskild
service för vuxna. Verkställande enhetschef ska utifrån de behov som framgår av
utredningen, hitta lämpligt boende i form av grupp- eller servicebostad.
Planeringen av verkställigheten sker alltid i samråd och dialog med den enskilde
och/eller företrädaren. Om behoven över tid förändras prövas möjligheten att
byta eller flytta till annan bostad. Om lämpligt utförande av insats erbjudits och
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den enskilde tackar nej, kan det i vissa fall bedömas som om behovet inte
kvarstår. Alla insatser ska vara verkställda snarast möjligt, dock senast tre
månader efter att beslutet fattats.
9.12.6 Genomförandeplan
Personal på boendet upprättar en individuell genomförandeplan tillsammans med
den enskilde och god man/förvaltaren som är företrädare. Uppföljning av planen
sker regelbundet och utvärderas minst en gång om året.
9.12.7 Fritid och kultur
Fritids- och kulturaktiviteter i gruppbostad ska erbjudas så väl individuellt som i
grupp. Normalt utnyttjas det utbud som finns i Hallsberg eller närliggande
kommuner. Omfattningen av aktiviteterna beror på den enskildes intresse,
utbudet samt behov. Individuella aktiviteter anpassas efter den enskildes behov
och egna förutsättningar.
I bostad med särskild service innebär resor i första hand dagsutflykter. Resa över
flera dagar kan göras någon gång per år och förläggs i första hand då daglig
verksamhet är stängt.
9.12.8 Ekonomi
Personalen på boendet ska inte ansvara för den enskildes ekonomi. I de fall den
enskilde inte har förmågan att sköta sin ekonomi själv ska en anmälan om god
man/förvaltare göras. Den enskilde står själv för sina utgifter, så som hyra, mat
och aktiviteter.
9.12.9 Boendet
Antalet boende i gruppbostaden/servicebostaden varierar. Bemanningen
anpassas efter den enskildes stödbehov.
Den enskilde har eget hyreskontrakt. Bostaden har vanligtvis ett till två rum och
kök/kokmöjligheter.
Det finns tillgång till gemensamma utrymmen. Utnyttjandet av dessa anpassas
efter behov och intresse.
Den enskilde kan ha husdjur i sin bostad under förutsättning att han/hon själv kan
ta hand om husdjuret.

9.13 DAGLIG VERKSAMHET
Insatsen daglig verksamhet har som syfte att skapa meningsfull sysselsättning som
ska bidra till personlig utveckling, stimulans, gemenskap samt främja delaktighet i
samhället. Verksamheten ska vara av habiliterande karaktär och ge miljöombyte,
social gemenskap, självkänsla och självförtroende, samt skapa en trygg och
meningsfull dag.
Den enskilde ska genom inflytande och medbestämmande ges möjlighet att
påverka sitt arbete. Verksamheten ska utifrån dessa synpunkter ständigt
förbättras.
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9.13.1 Beslut
Insatsen daglig verksamhet kan beviljas till personer tillhörande personkrets 1 och
2 enligt LSS. Förutsättningen är att den enskilde är i yrkesverksam ålder över 18 år
och under 65 år, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Det finns möjlighet
att ansöka hos handläggaren om fortsatt beslut gällande daglig verksamhet efter
65 års ålder, dock längst till fyllda 67 år.
9.13.2 Verkställighet
I Hallsbergs kommun lämnas utredning och beslut om daglig verksamhet till
enhetschef på verksamheten för funktionshinder. När den enskilde beviljas daglig
verksamhet kontaktas han eller hon av enhetschef eller motsvarande från daglig
verksamhet snarast möjligt, men senast inom tre veckor. Lämpliga förslag till
placering erbjuds. Om den enskilde tackar nej till erbjudandet, kan det i vissa fall
bedömas att behovet inte kvarstår.
Alla insatser ska vara verkställda snarast möjligt, dock senast tre månader efter att
beslutet fattats.
Om den enskilde uteblir från daglig verksamhet under en längre period, cirka en
månad, utan giltig orsak kontaktar enhetschefen den handläggare som beviljat
insatsen. En uppföljning sker om behovet av daglig verksamhet kvarstår.
9.13.3 Olika former av daglig verksamhet
Daglig verksamhet sker i första hand i grupp. Möjlighet till individuellt anpassade
arbetsuppgifter förekommer i grupperna. Verksamheten erbjuder ett utbud av
olika aktiviteter från sinnesstimulering av upplevelsekaraktär till mer produktionsinriktade arbetsuppgifter. Om deltagaren önskar finns det möjlighet att göra
praktik alternativt byta grupp inom daglig verksamhet.
Det finns även möjligheter till daglig verksamhet ute på öppna arbetsmarknaden, i
företag eller i övrig kommunal/offentligverksamhet. Personalen på den dagliga
verksamheten utför också personlig träning/egenvård i den dagliga verksamheten
efter delegering/anvisningar av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.
9.13.4 Genomförandeplan
En genomförandeplan ska upprättas tillsammans med den enskilde och dennes
eventuella företrädare. Uppföljning av planen sker regelbundet. En utvärdering av
planen ska göras minst en gång om året.
9.13.5 Arbetstider
Daglig verksamhet erbjuds dagtid måndag-fredag, undantag helg/röda dagar.
Arbetstiden är heldag 08.30-15.30 eller halvdag. Individuellt anpassade
arbetstider kan förekomma. Under arbetstid får den enskilde inte vara alkoholeller drogpåverkad.
9.13.6 Personligt stöd
Personalen ska ha relevant utbildning och kompetens kring olika funktionsnedsättningar. I arbetet med deltagarna på daglig verksamhet kan olika
pedagogiska arbetssätt användas som att arbeta med tydliggörande strukturer,
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schema och andra hjälpmedel. I daglig verksamhet ska omvårdnad ingå.
Kontinuerligt samarbete är nödvändigt mellan personal på daglig verksamhet och
personal på boende/personlig assistent/närstående.
9.13.7 Ekonomi
Daglig verksamhet är kostnadsfri men den enskilde betalar för mat och fika enligt
gällande taxa, alternativt tas egen mat/fika med. Aktiviteter och resor som
erbjuds genom daglig verksamhet är kostnadsfria. Undantagsfall kan förekomma.
Resor till och från daglig verksamhet får den enskilde bekosta till reducerat pris.
Habiliteringsersättning utgår till de som deltar i daglig verksamhet. Syftet med
ersättningen är att stimulera till deltagande i verksamheten.
Habiliteringsersättning utbetalas vid närvaro dock inte vid semester och sjukdom.
Ersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst.
Personalen på daglig verksamhet ska inte hantera den enskildes ekonomi eller
företräda denne juridiskt.

10 INDIVIDUELL PLAN ENLIGT 10 § LSS
När en insats beviljas skall den enskilde erbjudas möjlighet att få en individuell
plan upprättad. Planens syfte är att öka inflytande och delaktighet, ge en överblick
över planerade och beslutade insatser eller andra aktuella frågor utifrån
brukarens behov. Den är även till för att underlätta samordning och sekretess
mellan till exempelvis landsting och kommun. Planen ska följas upp fortlöpande
och minst en gång per år. Planen kan avslutas då det inte längre finns aktuella
frågor att ta upp.

11 ANSÖKAN OM FÖRHANDSBEDKSED ENLIGT 16
§ LSS
Om en person som omfattas av LSS vill bosätta sig i Hallsbergs kommun, ska
kommunen på den enskildes ansökan ge förhandsbesked om rätten till insatser
enligt 9 § LSS. En ansökan om förhandsbesked från en person som tänker bosätta
sig i en kommun ska behandlas enligt samma villkor som om den enskilde redan
var bosatt där. Skälen till varför den enskilde vill flytta saknar betydelse.
Vid ansökan om förhandsbesked ska en utredning göras där det framgår vilken
insats ansökan om förhandsbesked avser, om den enskilde tillhör personkretsen
och om han eller hon har behov av insatsen för att uppnå goda levnadsvillkor.
Ett förhandsbesked är giltigt i sex månader räknat från den dag då de insatser som
förhandsbeskedet omfattar blir tillgängliga för den enskilde. Skyldigheten att
tillhandahålla insatsen inträder först när den enskilde flyttat till kommunen.
Inflyttningskommunen ska utan dröjsmål planera och förbereda för att ta emot
den funktionshindrade personen med de insatser förhandsbeskedet ger rätt till
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när han eller hon flyttat till kommunen. Det måste dock accepteras att det kan ta
viss tid för inflyttningskommunen att ordna exempelvis en gruppbostad.
Ett förhandsbesked som går den enskilde helt eller delvis emot kan med stöd av
bestämmelserna i 27 § LSS överklagas.
Om den enskilde som beviljats förhandsbesked tackar nej till insats, ska beslut om
förhandsbesked upphöra att gälla sex månader efter att insats erbjudits.

12 ANNAT TYP AV STÖD
12.1 STÖD TILL NÄRSTÅENDE
Av förarbeten till den tidigare socialtjänstlagen framgår att det förutsätts att
andra resurser i en hushållsgemenskap används för att tillgodose eventuella
behov av hjälp och stöd. Detta gäller främst i fråga om makar och sambor. Att
dessa ger varandra viss praktisk hjälp, som till exempel sköta hem och hushåll, är
normalt och ska beaktas vid en biståndsbedömning enligt 4 kap. 1 § SoL. Däremot
kan inte mera omfattande vårdbehov anses ligga inom ramen för vad man
normalt bistår varandra med inom en familj. I sådana fall finns rätt till bistånd
även om det finns andra vuxna i familjen (Regeringens proposition 1996/97:124
och prop. 2008/09:82).
Enligt 5 kap 10 § SoL skall Social- och arbetsmarknadsnämnden erbjuda stöd för
att underlätta för de personer som vårdar närstående som är långvarigt sjuka,
äldre eller som stödjer en närstående med funktionsnedsättning.
Samverkan ska ske med närstående och deras erfarenheter och kunskaper om
den enskilde ska tas tillvara. Avlastning ska erbjudas vid behov och utbildad
personal ska finnas att tillgå för anhöriga där det behövs. Kommunen ska
uppmärksamma behov av stöd och utveckla metoder för att kunna erbjuda
närstående till personer med psykiska funktionsnedsättningar stöd och hjälp.

12.2 ANHÖRIGKONSULENT
Målet med anhörigstöd är att minska den fysiska och psykiska belastningen hos
den som hjälper, vårdar eller stödjer en närstående. Insatserna ska på olika sätt
stötta och underlätta för anhöriga. Den anhöriga kan genom stödet få en
förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas. Stödet kan
utformas på olika sätt. Det kan vara riktat till den som vårdas och indirekt
innebära ett stöd för den som vårdar eller det kan riktas till den som vårdar direkt.
Information och stöd kan även ges i form av; handledning/utbildning,
samtalskontakt eller anhörigstödsgrupp.

12.3 TANDVÅRDSSTÖD, MUNHÄLSOBEDÖMNING
Tandvårdsstödet innebär ett erbjudande om munhälsobedömning samt
nödvändig tandvård till reducerat pris. Handläggaren ska, när den identifierat
personen med rätt till tandvårdsstöd, dela ut blanketten från Tandvårdsenheten.
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När blanketten fyllts i av personen skickar handläggaren den till
Tandvårdsenheten, som därefter skickar ett tandvårdkort till personen.
En gång per år skickar Tandvårdsenheten kontrollistor till handläggarna där
uppdatering av aktuella och inaktuella tandvårdsbrukare ska ske.

13 GOD MAN/FÖRVALTARE/FULLMAKT
Handläggare samt enhetschef för verkställighet har enligt
Socialtjänstförordningen (2001:937) 5 kap 3 § skyldighet att till överförmyndaren i
kommunen anmäla om en person har behov av god man eller förvaltare.
Handläggare anmäler behovet till Överförmyndarhandläggare på Sydnärkes
överförmyndarkansli, avsedd blankett på Kumla kommuns hemsida.

13.1 GOD MAN/FÖRVALTARE
Om en person på grund av sin funktionsnedsättning inte kan företräda sig själv ska
en god man/förvaltare utses. Om personal ser att en god man eller förvaltare
behöver utses eller om ett sådant förordnande bör kunna upphöra, är de skyldiga
att anmäla detta till enhetschef eller handläggare som i sin tur anmäler det till
överförmyndaren (enligt LSS 15§ p 6). Anhörig till vuxen som inte är god man eller
förvaltare, kan inte göra en ansökan för personen med funktionsnedsättning eller
föra dennes talan.
En god man måste alltid ha sin huvudmans godkännande när det gäller olika
åtgärder. Den som har hjälp av en god man behåller sin rättshandlingsförmåga
och har därmed full bestämmanderätt över personliga angelägenheter och
tillgångar likt andra medborgare (Föräldrabalken 11 kap 4 §).
I lagen finns nedskrivet att en god man kan erhållas om den enskilde har behov av
att:
 Bevaka sin rätt.


Förvalta sin egendom.



Sörja för sin person.

13.1.1 Bevaka rätt
Bevaka rätt kan beskrivas som det juridiska uppdraget. Ställföreträdaren ska
tillvarata huvudmannens intressen gentemot myndigheter och instanser i
samhället och även företräda huvudmannen vid speciella rättshandlingar. Det kan
exempelvis handla om att ansöka om bostadstillägg och andra bidrag, överklaga
beslut, bevaka rätt i dödsbo, teckna kontrakt eller sälja en fastighet.
13.1.2 Förvalta egendom
Förvalta egendom inbegriper att ta hand om huvudmannens egendom. En
grundregel är att huvudmannens kapital ska vara tryggt placerat och ge skälig
avkastning och att egendom ska var försäkrad. Ställföreträdaren tar ansvar för att
ekonomin sköts och räkningarna blir betalda; vid behov kan han/hon även
portionera ut fickpengar. En ställföreträdare får inte ge bort fast eller lös
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egendom som tillhör huvudmannen och får aldrig blanda ihop sin egen ekonomi
med huvudmannens.
13.1.3 Sörja för person
Sörja för person innebär att se till att huvudmannens personliga intressen
tillgodoses, såväl behov av vård och social service, som daglig sysselsättning och
rekreation. Inom ett vanligt uppdrag bör god man/förvaltare besöka sin
huvudman en gång i månaden.

13.2 FÖRVALTARE
Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som tillgrips när en person är ur stånd att vårda
sig och/eller sin egendom och ett godmanskap inte är en tillräcklig åtgärd. Den
som får en förvaltare förordnad för sig (huvudmannen) mister i motsvarande mån
sin egen rättshandlingsförmåga. Istället är det förvaltaren som ensam har
behörighet att företa rättshandlingar och företräda den hjälpbehövande inom
ramen för förordnandet. Förvaltaren är inte beroende av huvudmannens
samtycke för att kunna vidta olika åtgärder. Förvaltarskapet kan begränsas och
anpassas till behovet i varje enskilt fall. Eftersom ett förvaltarskap anses vara ett
stort ingrepp i den personliga integriteten prövas frågan restriktivt av tingsrätten
och rätten utser ett biträde som för huvudmannens talan vid muntlig förhandling.
Ansökan om förvaltare görs i princip på samma sätt och av samma personer som
vid ansökan om god man (Föräldrabalken 11 kap 7 §). När det gäller förvaltare kan
ansökan även göras av den gode mannen. Nämnden skall om den finner att god
man eller förvaltare bör förordnas för någon, anmäla detta till överförmyndaren.
Överförmyndaren avgör därefter om det finns tillräckliga skäl för att ansöka hos
förvaltningsrätten om förvaltare.

13.3 FULLMAKT
Ett sätt för den enskilde att ha en företrädare är att ge en fullmakt till en anhörig
att vara dennes ombud. Genom fullmakten ger den enskilde rätten till en person
att företräda den enskilde. Den enskilde kan antingen lämna en fullmakt för en
specifik åtgärd som t.ex. att ansöka om bistånd eller att utföra bankärenden. Den
enskilde kan också lämna en generell fullmakt som ger fullmaktsinnehavaren rätt
att i princip alla tänkbara rättshandlingar för den enskildes räkning. Det bör alltid
framgå tydligt vad fullmakten handlar om och hur länge den gäller. På juridiska
sidor på Internet och på bankkontor brukar det finnas mallar att använda, för
detta ändamål.
13.3.1 Framtidsfullmakt
En ny lag om framtidsfullmakter ger den enskilde möjlighet att utse någon som
kan ta hand om sina personliga och ekonomiska angelägenheter om den enskilde
senare i livet inte själv kan göra det. Samtidigt införs nya regler för
anhörigbehörighet. Framtidsfullmakten är en ny typ av ställföreträdarskap som
kan ses som ett alternativ till reglerna om god man och förvaltare och ett
komplement till vanliga fullmakter. En fullmakt är en förklaring av den enskilde
som fullmaktsgivare att den som tar emot fullmakten, fullmäktigen, har rätt att
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agera för den enskildes räkning. Tanken med framtidsfullmakten är att den ska ge
den enskilde möjlighet att själv utse den som ska ta hand om personliga och
ekonomiska angelägenheter om den enskilde själv varaktigt förlorat den
förmågan. Det kan till exempel ske i samband med att den enskilde drabbas av en
olycka, sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd på grund av ålder.
Fullmaktshavaren kan därför vara en familjemedlem. Du kan även välja att utse
flera personer, till exempel en fullmaktshavare för dina juridiska frågor, en annan
för ekonomiska frågor och en tredje som kan bistå dig vid vårdkontakter. Beslut
om åtgärder inom hälso- och sjukvård eller tandvård omfattas dock inte av
framtidsfullmakten. Det gör inte heller familje- och arvsrättsliga ärenden som till
exempel ansökan om äktenskapsskillnad eller upprättande av testamente.
Upprättande:
För att du ska kunna upprätta en framtidsfullmakt krävs att du fyllt 18 år och att
du är beslutskapabel. En framtidsfullmakt ska i likhet med ett testamente
bevittnas av två samtidigt närvarande personer som inte är släkt med dig
(Regeringens proposition 2016/17:30, 2019).

13.4 ANHÖRIGBEHÖRIGHET
Anhörigbehörighet är en ny form av legalt ställföreträdarskap från 2017-07-01.
Reglerna finns i Föräldrabalken kapital 17. De nya reglerna innebär en möjlighet
för anhöriga att företräda en familjemedlem utan att det finns en fullmakt i de
frågor som gäller personen. Många anhöriga hjälper redan idag en familjemedlem
och tanken är att lagändringen ska skapa större trygghet för anhöriga att biträda
t.ex. en äldre förälder.
Anhörigas behörighet gäller ordinära rättshandlingar i den dagliga livsföringen,
som att sköta ekonomin och ingå avtal. Det kan vara att betala räkningar för
boende, hälso- och sjukvård och andra sociala tjänster, transporter, försäkringar,
skatter, tv och telefon. Anhöriga kan upprätta nya autogiron. Ofta behövs också
hjälp att köpa mat, kläder och hygienartiklar. Den anhöriga kan även lämna in
inkomstdeklarationen.
Information om anhörigbehörighet:


Behörigheten gäller bara i ekonomiska angelägenheter för ordinära
rättshandlingar med anknytning till den dagliga livsföringen.



Om den enskilde har en god man, förvaltare eller en framtidsfullmaktshavare
så gäller inte anhörigbehörigheten i den delen.



Anhörigbehörigheten innebär inte att en anhörig kan föra den enskildes talan
i domstol. För det krävs en god man.



I frågor där den anhöriga och den enskilde kan ha motstridiga intressen
uppstår jäv och då gäller inte anhörigbehörigheten.



En anhörig har inte rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter om den
enskilde.
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Behöriga anhöriga att företräda den enskilde är, i tur och ordning, den
enskildes make/maka eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon
syskonbarn (JP Infonet, 2017).

14 UTLÄNDSKA MEDBORGARE
14.1 ASYLSÖKANDE
Migrationsverket har det övergripande ansvaret för mottagandet av asylsökande.
I lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA finns regler om bl.a.
bistånd till denna grupp. Asylsökande har enligt lagen inte rätt till bistånd enligt 4
kap. 1 § SoL för förmåner av motsvarande karaktär, dvs. förmåner som motsvarar
det bistånd som en asylsökande har rätt till enligt LMA. Det bistånd som lämnas
enligt LMA består av logi samt ekonomisk ersättning i form av bostadsersättning,
dagersättning och särskilt bidrag (13 § LMA). Asylsökande som inte själva ordnar
bostad har rätt till logi på en förläggning (14 § 7 LMA). Migrationsverket är
ansvarig för bistånd i form av logi, men vad som omfattas av begreppet är inte
helt tydligt. I förarbetena till lagen (Prop. 1993/94:94) finns stöd för att
Migrationsverket ansvar för att de asylsökande som inte kan ordna bostad på
egen hand tas emot på förläggning och i övrigt får det mottagande som erfordras
för att tillgodose de särskilda behov som kan finnas. De asylsökande som valt att
bo i ett eget boende kan istället välja att bo på ett asylboende och där få sina
behov tillgodosedda. Personer som omfattas av denna lag hänvisas därför till den
anläggning där personen är inskriven. Vill personen ändå ansöka om bistånd av
motsvarande karaktär enligt 4 kap. 1 § SoL ska ansökan prövas och avslås.
Kommunens yttersta ansvar enligt 2 kap. 1 § SoL gäller även personer som
omfattas av LMA.

14.2 EU-MEDBORGARE/EES-MEDBORGARE
Rätten till likabehandling innebär att EU/EES-medborgare som bedöms ha
uppehållsrätt i Sverige har rätt till socialt bistånd och andra sociala förmåner på
samma villkor som svenska medborgare. EU/EES-medborgare har uppehållsrätt
efter tre månader om de uppfyller något av villkoren för uppehållsrätt. Till skillnad
från uppehållstillstånd prövas inte uppehållsrätt, utan gäller så länge ett villkor är
uppfyllt.
EU/EES-medborgare delas in i ekonomiskt aktiva och ekonomiskt icke-aktiva.
14.2.1 Ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare
Som ekonomiskt aktiva räknas företagare, arbetstagare och arbetssökande som
aktivt söker arbete och anses ha en verklig möjlighet att få en anställning i Sverige.
Ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare har rätt till likabehandling med svenska
medborgare i samma situation när det gäller ekonomiskt bistånd.
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14.2.2 Ekonomiskt icke-aktiva EU/EES-medborgare
Som ekonomiskt icke-aktiva räknas till exempel studenter och pensionärer. De har
uppehållsrätt om de har en heltäckande sjukförsäkring och medel för sin och sina
familjemedlemmars försörjning.
14.2.3 Familjemedlemmar till EU/EES-medborgare
Om en EU/EES-medborgare har uppehållsrätt har även make eller sambo
uppehållsrätt. För ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare gäller uppehållsrätten
även för vissa andra familjemedlemmar och släktingar, som är beroende av
EU/EES-medborgaren för sin försörjning eller för annan hjälp.
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Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2019
Ärendebeskrivning

Redovisning av statistik om hur äldre upplever vård och omsorgsboende i riket och i
Hallsbergs kommun

Förslag till beslut

Social och arbetsmarknadsförvaltningen förslår social och arbetsmarknadsnämnden
- att godkänna informationen

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Clary Starck

Förvaltningschef

Områdeschef

Version 1.2
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Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2019

Resultat för Hallsberg
Särskilt boende
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Deltagare
Totalt svarade 36 248 personer på årets enkät för äldre
inom särskilt boende, vilket är 50,0% av de tillfrågade.
I Hallsberg svarade 52 personer, vilket är 45,6% av de
tillfrågade.
2018 svarade 40 personer, vilket är 40,4% av de tillfrågade

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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2

Kön och ålder hos kommunens
deltagare

21%
33%
Män

65-79 år

Kvinnor

80 år eller äldre

67%
79%

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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3

Egenupplevd hälsa hos kommunens
deltagare
Hur bedömer du ditt allmänna
hälsotillstånd?

Har du besvär av
ängslan, oro eller ångest?
20%

22%

40%

45%

33%

Mycket gott/ganska gott
Någorlunda

40%

Ganska dåligt/Mycket dåligt

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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Nej
Ja, lätta besvär
Ja, svåra besvär

4

Egenupplevd hälsa hos kommunens
deltagare forts.
Hur är din rörlighet inomhus?
15%
Jag förflyttar mig själv
utan svårigheter
Jag har vissa svårigheter
att förflytta mig själv

58%

27%

Jag har stora svårigheter
eller kan inte alls förflytta
mig själv

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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Hur nöjd eller missnöjd är du
sammantaget med ditt äldreboende?
Andel positiva svar i kommunen

2018
83

Totalt

75

75

Män

88

Kvinnor

Svarande är den äldre själv eller
ihop med någon

94
78

Svarande är någon annan än den
äldre

44
84

För få svarande

Enskild regi

83

Offentlig regi
0

20

40

60

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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80

100
Procent

6

Andel positiva svar inom området
boendemiljö
2018
87
89

Fick du plats på det äldreboende
du ville bo på?

100
74
73
71

Trivs du med ditt rum eller lägenhet?

65%

63
64
65

Är det trivsamt i de gemensamma
utrymmena?

97%

57%

67
67

Är det trivsamt utomhus runt ditt
boende?
61
0
Riket

20

Örebro län

40

60

Hallsberg

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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61%
80

100
Procent

7

Andel positiva svar inom området
mat och måltidsmiljö
2018
74

Hur brukar maten smaka?

72

71%

68

Upplever du att måltiderna på ditt
äldreboende är en trevlig stund på
dagen?

68
68
59

0
Riket

20

Örebro län

40

60

Hallsberg

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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65%
80

100
Procent
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Andel positiva svar inom området
hjälpens utförande
2018
72

Brukar personalen ha tillräckligt med tid
för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

75

84%

81

47

Brukar personalen meddela dig i förväg
om tillfälliga förändringar? T.ex. byte av
personal, ändringar av olika aktiviteter
etc.

49
35

60

Brukar du kunna påverka vid vilka tider
du får hjälp? T.ex. tid för att
duscha/bada, gå och lägga dig etc.

61

59%

59
0

Riket

42%

20

Örebro län

40

60

Hallsberg

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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Andel positiva svar inom området
bemötande
2018
93

Brukar personalen bemöta dig på ett
bra sätt?

93
100

Brukar personalen ta hänsyn till dina
åsikter och önskemål om hur hjälpen
ska utföras?

79
77
69

0
Riket

95%

20

Örebro län

40

60

Hallsberg

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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Andel positiva svar inom området
trygghet
2018
88

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo
på ditt äldreboende?

87

92%

90

Känner du förtroende för personalen
på ditt äldreboende?

85
85
88

0
Riket

20

Örebro län

40

60

Hallsberg

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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Andel positiva svar inom området
sociala aktiviteter
2018
63

Hur nöjd eller missnöjd är du med de
aktiviteter som erbjuds på ditt
äldreboende?

62

38 %

53
58

Är möjligheterna att komma utomhus
bra eller dåliga?

58
52

42 %

35

Händer det att du besväras av
ensamhet?

35

0
Riket

21 %

40

Observera att det är nej-svaren på frågan om
ensamhet som redovisas som positiva svar

20

Örebro län

40

60

Hallsberg

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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Andel positiva svar inom området
tillgänglighet
2018
75

Hur lätt eller svårt är det att få träffa
sjuksköterska vid behov?

78
63

53 %

54

Hur lätt eller svårt är det att få träffa
läkare vid behov?

53
36

39 %
83

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt
med personalen på ditt äldreboende,
vid behov?
Observera att det är de som svarat mycket lätt
eller ganska lätt som redovisas som positiva svar
på dessa frågor

Riket

84

77 %

83
0

20

Örebro län

40

60

Hallsberg

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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Andel positiva svar inom området
hjälpen i sin helhet
2018
81

Hur nöjd eller missnöjd är du
sammantaget med ditt äldreboende?

81

75 %

83

Vet du vart du ska vända dig om du vill
framföra synpunkter eller klagomål på
äldreboendet?

47
47
47

0
Riket

20
Örebro län

40

40 %
60

Hallsberg

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
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Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se
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Dnr:

Gällande verksamheten personligt ombud (PO)
Ärendebeskrivning
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar som behöver
hjälp att påverka sin livssituation och kunna bli mer delaktiga i samhället. Ombudens roll är
att fungera som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer som den
enskilde behöver ha kontakt med. Kumla kommun har tillsammans med Sydnärke
kommunerna drivit verksamheten.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden säger upp avtalat med övriga Sydnärkekommuner
gällande verksamheten personligt ombud.

Ärendet
Kumla kommuns socialförvaltning har gjort bedömningen att verksamheten har uppfyllt sitt
syfte. Socialnämnden har 2019-11-21 fattat beslut om att säga upp avtalet gällande PO med
övriga kommuner samt lägga ner verksamheten.
Utifrån det beslut som socialnämnden i Kumla fattade 2019-11-21, är det omöjligt för
Hallsbergs kommun att driva verksamheten vidare.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Helena Blomberg
Områdeschef

Bilagor
Statistik för åren 2015-2018
Statistik för månaderna maj-sept 2019
Personliga ombudens kommentarer till Kumla kommuns skrivelse
Skrivelse från NSPH

Version 1.3
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Helena Blomberg, 0582- 68 53 47
helena.blomberg@hallsberg.se

Gällande verksamheten personligt ombud (PO)
Bakgrund
En av psykiatrireformens (1995) utgångspunkter var att insatser och resurser
skulle bli mer tillgängliga för människor med psykiskt funktionshinder. I
regeringens proposition 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor, föreslås olika
åtgärder för att ge ett mer samordnat och effektivt samhällsstöd. Vidare
framgår av ovan nämnda proposition att man där bedömde att stödet till
psykiskt funktionshindrade skulle kunna förbättras om de får stöd av
personliga ombud.
PO är ett stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar som
behöver hjälp att påverka sin livssituation och kunna bli mer delaktiga i
samhället. Ombudens roll är att fungera som stöd i kontakten med
myndigheter, vårdgivare och andra aktörer som den enskilde behöver ha
kontakt med.
Verksamheten ska rikta sig till personer med psykiska
funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra
aktiviteter på olika livsområden. De som kan få stöd av personliga ombud
ska vara 18 år eller äldre, ha omfattande behov av vård, stöd och service,
rehabilitering och sysselsättning. Dessutom ska de ha behov av långvariga
kontakter med socialtjänstens, primärvården och den specialiserade
psykiatrin och andra myndigheter.
Grupper med behov av insatser och PO
I huvudsak är det sex grupper som man tänkt på vad avser insatser och hjälp
av personligt ombud:

Hallsbergs kommun
Postadress

694 80 Hallsberg

Hemsida

E-post

Besöksadress

Telefon

www.hallsberg.se
Västra Storgatan 6-8

socialforvaltning@hallsberg.se
0582-68
Page
15850of00255

Fax

0582-68 50 62

Organisationsnr

212000-1926

Datum

2019-12-02

1.
Personer som ännu inte har kontakt med myndigheter eller som av
olika skäl har dragit sig undan från myndighetskontakter. De kan vara
isolerade i sina bostäder och riskerar att fara illa.
2.
De som redan får insatser men insatserna är för få.
3.
De som har olika insatser men insatserna motsvarar inte behoven.
4.
De som har många insatser men insatserna är inte samordnade.
5.
De som har olika insatser men anser att de antingen är för
omfattande eller att det inte längre finns behov av dem.
6.
Personer som har eller har haft kontakt med olika offentliga system,
men som de offentliga systemen inte anser sig kunna ta hand om.
Kommuner kan få stadsbidrag som täcker del av kostnaden för
verksamheten. Kumla bedriver sedan flera år tillbaka verksamheten
tillsammans med övriga Sydnärkekommuner. I verksamheten är två
personliga ombud anställda, det är Kumla kommun som är anställande
kommun och ansvarar för verksamheten. De kostnader som inte täcks av
stadsbidrag fördelas mellan kommunerna utifrån kommunstorlek.
Nuläge
Kumla kommuns socialförvaltning har gjort bedömningen att verksamheten
har uppfyllt sitt syfte. Socialnämnden har 2019-11-21 fattat beslut om att
säga upp avtalet gällande PO med övriga kommuner samt lägga ner
verksamheten.
Hallsbergs kommun har haft ett relativt stort antal personer som varit i
kontakt med Personligt ombud.
Utifrån det beslut som socialnämnden i Kumla fattade 2019-11-21, är det
omöjligt för Hallsbergs kommun att driva verksamheten vidare.
Analys
Bedömningen är att konsekvenserna av nedläggningen av verksamheten är
svåra att förutspå.
Att målgruppen för PO har förändrats från det verksamheten först var tänkt
att rikta sig mot, stämmer med Hallsbergs åsikt. Det innebär också att
ledningsgruppen för PO har gjort prioriteringar efter de lokala förhållanden
som råder, enligt Socialstyrelsens meddelandeblad 5/2011
Om målgruppen ska få sina behov tillgodosedda i övrig verksamhet inom
kommunerna finns en risk att det förebyggande arbete PO idag gör till viss
del försvinner och de klienterna riskerar att hinna utveckla psykisk
funktionsnedsättning. PO arbetar på uppdrag av och i vissa fall även med
fullmakt från den enskilde. Det kan inte tillgodoses inom annan befintlig
verksamhet. Det kan också vara så att PO stöttar personer att få insats från
kommuner, vilket inte kan ersättas inom befintlig verksamhet då dessa
personer inte är aktuella hos oss idag.
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En viktig del av PO:s arbete är att identifiera systembrister som gör att
klienters behov ej blir tillgodosedda. Dessa systembrister rapporteras till
ledningsgrupp och fördelas till den organisation där systembristen
uppkommit.

Nedläggningen av verksamheten innebär en årlig besparing om ca 150 tkr.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden säger upp avtalat med övriga
Sydnärkekommuner gällande verksamheten personligt ombud.

Helena Blomberg
Områdeschef
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'

Vi har

fätt

kännedom om

med personliga ombud,

att

kommunerna i södra

(PO).

Det är med oro

Vi

länsdelen

awaktar

kammer att avsluta verksamheten

att

kommunerna beslutari

ärendet.

Sammanfattning
Verksamheten personliga
arbetat tillsammans

ombud har funnits i 17 är och under de ären har de träffat och
med drygt 300 personer. Med vissa har kontakten fortsatt vid ﬂera
'

under ärens lopp.
Nu i september 2019 träffar de 28 klienter och sex personer stär i ”kö”.
F ör verksamheten som omfättar 2 helﬁdstjänste'r fäf kommunema ett
statsbidrag pä
302,000 / ombud. (= ca 604,000 / är
tillfällen

ca.

)

Det som ﬁnns angivet som skäl
personligt

ombud

för nedläggrüng är att mälgruppe'n, fär stöd fräh annat häll

och

inte längre behövs.

Det som personliga ombuden upplever är att samhällets stöd är
mer otillgängligt än tidigare,
sparkrav, ‘ätStramningar och nedskärningar inom Försäkﬁngskassan',
Arbetsfönnedlingen,
psykiatrin. Detta snarare ökar än minskar behovet av
personligt ombud och andra persou-nära
insatser-

dock är om det kammer upp pä den politiska agendan att trycket ökar pä
kommunerna
nya lösm'ngazr för att möta de individer som blir utkastade frän sjukföfsälqingen och
inte platsar pä arbetsmarknaden.
Positivt

att hitta

ombuden har begärt ett möte med verksamhetschefen som initierat översynen och
som tillsammans med socialchefen ligger bakom förslaget om nedläggning och
det kommer
att äga rum den 18/9. När Vi vet mer om vad som
ligger till grund ﬁir förs1aget.kommet vi‘
begära att perSonliga ombuden fär presentera sin bild av situationen
/ verksamheten.
Person-liga ombuden fyller en viktig funktion och mäste
fä fortsätta med det.
Personliga ombuden Vill ge politikema relevanta underlag och allra
helst fä närvara pä
Personliga

nämndmötet.

Beskrivning av verksamheten
Ett personli gt

ombud arbetar pä uppdrag av en enskild individ med längvarig och omfattande
Ombudet ska ta tillvara individens intressen, stärka den

psykisk funktionsnedsättning.
enskildes förmäga

Uppdraget

till

inﬂytande och självständighet

skall formuleras tillsammans

i

va'rdagen.

med klienten utifrän dennes
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speciﬁka behov.

Utöver uppdraget frän klienten har
systemen för

att

PO till uppgift att identiﬁera de hinder som ﬁnns i

klienten skall fä rätt

till

relevant stöd, värd och service.

Utöver arbetet med klienter innefattar uppdraget PO
systemet

att

identiﬁera och rapportera brister

i

ledningsgruppen och till länsstyrelsen.

till

Antalet sökande

till

PO-verksamhetema har under ären ökat och uppdragen har blivit meta

komplicerade.

Kontakter med samhällets instanser
Mänga av de klienter som

söker har svärigheter

med exekutiva funkti0ner och även

De har ofta sväft att ta sig till mötena och svärt att förstä
innebörden av det som sägs pä mötena. De kan uppleva det som skrämmande att ha kontakt

panikängest och social

med kommunen.

fobi.

Ett Persönligt

ombud upplevs däremot mera som en hjälpande
'

medmänniska.
Samhället

ekonomi

Här mäste

_PO

blir alltmera di gitalt
att

i'm1_ms.

och det

erbj uds feine personliga

skaffa I-pad eller dator vilket hindrar

möten.

Mänga har inte

dem frän att ﬁmgera utifrän de krav som

ställs.

En mälsättning med verksamheten PO var
extema kontakter

Statistik visar att antalet

PO har kontakt med:

FK, AF,

att
i

minska

stället

antalet

extema kontakter för klienterna.

har ökat över ären. För uppdraget krävé

socialförvaltning, kronofogden, psykiatrin,

specialistvärd‚ hyresvärdar;skatteverket‚ boendestödjare, elbolag,

försäkringsbolag, övérförmyndarnämnden

kontakter

CSN,

VC,

skoldr

att

habilitering‚
,

mm. Händer ocksä att klienter kan ha ﬂera

inom samma myndighet. Här mäste PO ﬁnnas kvar.

Samhällets hjälp

Den personliga ekonomin är central
har en ökande svärighet

Under 2018 ändrades
sjukersättning

och

till

för alla

människor sä även för PO—S

ekonomisk försöxjning

kriterierna för att fä rätt

till

klienter.

Klienterna

vilket gäller alla ersättningsformer.

sjukförsälqingen

aktivitetsersätthing). Försäkringékassans

(sj ukpenm'ng,

nya ställningstagande som

enligt

dem sj älva innebär att de nu tolkar lagen mer korrekt innebär att alltﬂer nu hamnar utanför
sjukförsäkringen. Allt ﬂer klienter söker

PO när de fätt negativa beslut frän FK vilket

päverkar inte bara ekonomin utan hela livssituationen.

I

och med

rätten till, ”utslängd fran

sjukförsäkringen päbörj as en process

värdaktörer

Här mäste PO finnas

Det krävs

ärr

inblandade.

att klienter

vad de har

ska

rätt att söka,

klient ingen

kunskap

om att hänvisa till

en klient blivit nekad

dä;r

ﬂera myndigheter och

De

ska ocksä ha kunskap

kvat.

inkomma med ansökm'ngar i

vilken blankett

att

räft tid.

om

som ska användas och om nägot blir fe] sä har en
”den mänskliga faktorn” eller ﬁmktionsnedsättning.

Här mäste PO ﬁnnas kvar.
Dt

är vanligt att klienterna är överskuldsatta.

Här uppstär problem.

ha nägra skulder när hen ansöker om bostad.» Ofta gär det

inte att
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I

dag

fär

en sökande

inte

göra en intresseanmälan

om

det ﬁnns skulder.

mäste

Krav som

ställs

pä den bostadslöse är

att

söka bostad i hela Sverige. Här

PO fmnas kvar.

Stöd och hjälp
Vi befarar att klienter
efter

att

den hjälp och stöd de behöver för

Som

en nedläggning av PO.

stöd frän annat häll”.

tänkt

inte fäx

skäl

ﬁ1t1gera har inte presenterats;

alternativ

till

statsbidrag

till

avveckling av

Nägon beskrivm'ng av hur detta
ej_

att

kunna leva
”

PO har angetts

”stöd” är utformat

hellernägon konsekvensaﬂalys-

,

.

ett

värdigt liv

mälgruppen fär
organiserat

och är

Att hitta ett

PO som klarar alla dess funktioner och dessutom ger ett rejältoch varaktigt

kan vi

inte se

En nedläggning av PO

som realistiskt.

väntas beröra

mer im 30 personer september 2019.

Under tiden som verksamheten pägätt (17
PO.

är)

har ca 300 personer

fätt stöd

genom insatser av

som lämnas utan det stöd som PO kan ge, löper en förhöjd risk att drabbas av
depression som i förlängningen kan ge psykos och vidare ev. schizofreni.
Vi har i dag

Klienter

ökande antal människor som drabbas av psykiska problem med sjukskrivning som
En psykos kan uppstä pä en relativt kort tid men anses ta minst_tio gänger sä läng tid

ständigt
följd.

rehabilitera

om det överhuvudtage'i gär.

Schizofrem' betraktas

att

som krom'sk och h'vslängf

Ekonomi
Kostnaden för en person som
5000:-kr per dygn och upp

blir inlagd pga.

till

500.000 per

ändä samhälls-kostnader som ska betalas
att

medvetet bidra

till

är.

psykisk funktionsnedsättning uppgär

Detta är kostnader

att

ca

med skattemedel. Vi anser det inte som försvarba1t

ökade samhällskostnader génom

Som skattebetalare känns det fe]
med en insats av PO.

till

om tas av regionen men är

skattepengar skall

kommunal värd Och stöd.
gä till värd som kanske kunde undvikas
att

dra ner pä

'

Vi anser

att

det är

god ekonomi

för

kommunernä

att

ha kvär PO-verksamheten och bygger

som genomförts och som har legat till grund för regeringsbeslut att
kommuner som imättar PO-verksamhet. (Förordningen 2013-522 om
statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt
ombud för vissa personer
detta pästäende

ge statsbidrag

pä

studier

till

med psykiska ﬁmlctionsnedsättningar). Socialstyrelsens
verksamhet med personligt ombud (HSLF-FS 2016:98)

föreskrifter

om statsbidrag till

Nationalekonomen Ingvar Nüssen hat 2006 gjort en studie pä uppdrag av länsstyrelsen Skäne
och Socialstyrelsen och där kunnat Visa att en PO-insats i tvä kommuner uppgär till
ca.

40.000:- per klient.

med uppföljning efter att en klient fätt ett personligt ombud
minskar samhälls-kostnadema med ca. 700.000:Under

5 är
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Beläggningsgraden för inlagda i vuxenpsykiatrin var 2018

Vär önskan och förhoppning
instanser, där individen

/

är att det

kommer till

93

ständ en samverkan mellan berörda

klienten ses ur ett helhetsperspektiv

förebyggande och uppbyggande, inte motverkande. Det
utvecklingen för den drabbade blir sädan

att insatser

ekonomiskt kostsamma. Effekten blir ocksä

ett större

individen

svärare

om

Örebro län / Henry Andersson
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En samverkan för
inte bara för att man är

stöd frän PO.

klienten och det egna utförandet,

lag.

i

mycket

mänskligt lidande och en ökad

att det blir fördelaktigt för

Nätverket NSPH

där insatser kan ges

mäste göras akut och därmed mera

som ocksä kan komma att behöva

tvingad av

,

blir sä

belastning pä ev. anhöriga

/

%

Förvaltningsplan 2020
15
19/SAN/402
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:

Förvaltningsplan för
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2020

Ärendebeskrivning

En Förvaltningsplan för samtliga verksamhetsområden inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen
har tagits fram.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår
att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningsplanen för år 2020 för social- och
arbetsmarknadsförvaltningen .

Ärendet

Enligt de styrdokument vi har i Hallsbergs kommun ska förvaltningschefen upprätta en beskrivning av
de olika uppdragen till områdescheferna inom förvaltningen samt en beskrivning av hur
förvaltningen planerar att arbeta för att nå de mål som social- och arbetsmarknadsnämnden har
beslutat om, i en förvaltningsplan. Förvaltningsplanerna finns för att hålla en god ordning och ge
överblick över förvaltningens planerade arbete under det kommande året.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson
Förvaltningschef
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Förvaltningsplan, Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen 2020

1
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Innehållsförteckning

Kommunfullmäktiges Vision och Värdeord
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Social- och arbetsmarknadsnämndens mål
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 Mål fastställs, dokumenteras och följs
upp
 Kvalitetsarbetet är anpassat till
verksamhetens inriktning, storlek och
omfattning och vad som krävs för att nå
uppsatta målstyrning.
 System finns för egenkontroll och
förbättrande åtgärder genom årliga
kvalitetsrapporter och ledningens
genomgång
 Det systematiska kvalitetsarbetet
dokumenteras genom kvalitetsrapporter,
patientsäkerhetsberättelse och ledningens
genomgång
 Fastställa de processer, aktiviteter och
rutiner som behövs för att säkra
verksamhetens kvalitet
 System finns för riskanalyser
 System finns för utredning,
sammanställning och analys av
personalens rapporteringsskyldighet som
avvikelser Lex Maria och Lex Sarah
 Enskilda och grupper, t ex
brukarorganisationer, ges möjlighet att
vara delaktiga i arbetet med att utveckla
och säkra kvaliteten
 Personalen medverkar i arbetet med att
utveckla och säkra kvaliteten och att
kvalitetsarbetet är väl förankrat bland alla
medarbetare i organisationen
 Vårdskador förebyggs och
kvalitetsarbetet utgår från identifierade
och prioriterade vårdbehov samt
vårdprocesser.

Styrdokument/ledningssystem
Detta dokument beskriver övergripande
utgångspunkter, principer och ansvar för Socialoch arbetsmarknadsförvaltningens
ledningssystem.
Syftet med ledningssystemet är att beskriva hur
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
systematiskt leder, kvalitetssäkrar och utvecklar
verksamheten. Därmed ska det utgöra ett stöd i
det långsiktiga och dagliga arbetet för alla
medarbetare i organisationen i syfte att uppfylla
olika intressenters krav och mål på
verksamheten. Intressenter kan vara de individer
som har nytta av verksamheten i form av vård,
stöd, omsorg och skydd.
Ledningssystemet är ett stöd för social- och
arbetsmarknadsförvaltningen att säkerställa att
verksamheten utvecklar tjänster av god kvalitet i
enlighet med gällande regelverk.
Utifrån de av fullmäktige beslutade strategiska
områdena har social – och
arbetsmarknadsnämnden beslutat om mål för
verksamheten. Mätetalen revideras vid behov.
Utifrån målen ska förvaltningschefen upprätta en
förvaltningsplan. I förvaltningsplanen har
kommunstyrelsens mål brutits ned till strategier
och dem förvaltningsövergripande målen
beskrivits.
Respektive områdeschef ska sedan arbeta fram
en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen anges
eventuella verksamhetsmål och de prioriteringar
man ämnar arbeta med under året samt de
aktiviteter som ska genomföras för att nå
måluppfyllelse. En enhetsplan ska sedan göras på
varje enhet med en beskrivning av aktiviteter för
att uppnå nämndmålen.
Krav, ansvar och mål:

3
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Hallsbergs kommun är en politiskt styrd
organisation där demokratiskt valda politiker
sätter upp de politiska målen för förvaltningarnas
verksamheter. Medarbetarna skall inrikta sitt
arbete så att dessa mål uppnås. Ett utbyte av
tankar och idéer mellan politiker och
medarbetare underlättar måluppfyllelsen. Genom
att använda medarbetarnas kompetens rätt kan
politikerna få ett bra beslutsunderlag och ges
större möjligheter att utvärdera om arbetet
inriktas mot de uppställda politiska målen.

och energi.

Kommunfullmäktiges Vision

Öppenhet

Det öppna Hallsberg

I dialog med invånare och näringsliv utvecklas
hela kommunen. Vi tar intryck av goda idéer och
stora förändringar är alltid väl förankrade och
påverkade av dem som berörda. Vi är stolta över
vårt integrationsarbete och öppna för mångfald.
Hallsberg är alltid öppet och vi erbjuder service
dygnet runt.

Driv
Här får man saker gjorda. Man är snabb till
beslut och entreprenörskap är ett honnörsord. Vi
fångar upp goda idéer och omsätter dem i
verklighet. De kommunala verksamheterna
kommunicerar tydligt och öppet, och beundras
för sin förmåga att ta hand om synpunkter och
utveckla kvalitén.

I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett
vem man är, var man kommer från och vart man
är på väg. Den trivsamma blandningen av
landsbygd, natur och samhällen erbjuder
livskvalitet och upplevelser för alla. Det lokala
näringslivet visar framåtanda och drivkraft, och
utvecklar både region och individer. Våra goda
kommunikationer med omvärlden skapar möten
och formar Hallsberg till en kommun som alltid
är vaken. De kommunala verksamheterna verkar
nära individen, erbjuder ett professionellt
bemötande och är lyhörda för idéer och
synpunkter.
Vi ser positivt på framtiden och tar långsiktigt
ansvar för nuvarande och kommande
utmaningar.

Värdeord
Glädje
Hallsbergs kommun, såväl organisation som
geografiskt område, kännetecknas av varierande
mötesplatser där människor känner glädje och
stolthet. Glädjeämnen i vardagen finns bland
annat i kommunens varierande och fina natur och
i det rika föreningslivet. Vi bemöter varandra
med respekt, inspirerar och ger varandra kraft
4
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Verksamheten ska rymmas inom den av
fullmäktige beslutade ramen

Verksamhet och uppdrag
Social och arbetsmarknadsnämnden har ansvar
för hjälp och stöd till familjer och deras barn och
ungdomar, stöd till ensamkommande barn, hjälp
och stöd till personer med missbruk eller
beroende, äldreomsorg, hälso- och sjukvård,
insatser till personer med funktionsnedsättning,
integration och arbetsmarknadsfrågor samt
tillsyn och tillståndsverksamhet.

Social- och arbetsmarknadsnämnden
ska arbeta för att säkerställa en ekonomi
i balans med bibehållen, och då det är
möjligt, med förbättrad kvalitet.
Ekonomin och kvalitén i verksamheten
ska fortlöpande följas upp och
redovisas.

Nämnden har också ansvar för förebyggande
arbete inom nämndens ansvarsområde och att
delta i samhällsplaneringen.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
arbetar för individens självständighet genom
delaktighet och ett förebyggande förhållningssätt
där fokus ska ligga på lärande, kvalitet och
hemmaplanslösningar
Det når vi genom arbete utifrån gällande
lagstiftning av professionell personal och med
effektiva arbetssätt

Insatser inom socialtjänsten skall vara av god
kvalitet. För utförandet av uppgifterna skall det
finnas personer med lämplig utbildning och
erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall
systematiskt och fortlöpande utvecklas och
säkras.

Förvaltningschefens uppdrag till
områdescheferna med anledning
av de politiska prioriteringarna

Social- och
arbetsmarknadsnämnden har gett
förvaltningen följande prioriterade
uppdrag:

Uppdrag till alla chefer
God ekonomisk hushållning
Effektivisera verksamhet
Arbeta för att hitta digitala och tekniska
lösningar
Samverka mellan förvaltningar inom kommunen
Aktivt bidra till ett gott arbetsklimat
Kompetensförsörjning
Utveckla/säkerställa dokumentationshanteringen
Samverka kring utskrivningsklara från hälso- och
sjukvården
Aktivt delta i arbetet med att göra
omvärldsanalyser

Förvaltningen har följande utmaningar och
prioriteringar:
 Rekrytering av personal
 Säkra kompetensförsörjning
 Minska sjukfrånvaron
 Översyn av placeringar för såväl barn
som vuxna
 Bibehålla försörjningsstödet på låg nivå
genom en tydlig arbetslinje
 Arbetsmarknad och integration
 Arbeta med funktionshinderområdets
utmaningar
 Fortsätta arbetet med att implementera
heltid som norm inom förvaltningen
 Planera det nya äldreboendet
 Arbeta för digitala lösningar
 Arbeta med lokalförsörjning

Uppdrag till chefen för individ- och
familjeomsorg
Kompetensförsörjning – rekrytera socionomer
Utveckla verksamheten för barn och unga
5
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Arbeta förebyggande i samverkan med skolan
Arbeta med Stegen och samarbetspartners
Arbeta med att minska antalet placeringar
Utveckla hemmaplanslösningar
Utveckla och diskutera de digitala och tekniska
lösningar som går att införa för att förenkla
arbetet inom verksamheten.

Delta i arbetet med att planera inför det nya vård
och omsorgsboendet.
Uppdrag till chefen för verksamheten för
de funktionshindrade
Arbeta med utveckling av arbetstider, heltid som
norm
Kompetensförsörjning – rekrytera personal
Fortsätta arbetet med att vara huvudansvarig i att
utveckla kvalitets- och ledningssystemet.
Utveckla den dagliga verksamheten
Utveckla och diskutera de digitala och tekniska
lösningar som går att införa för att förenkla
arbetet inom verksamheten

Uppdrag till chefen för arbetsmarknadoch integrationsenhet
Vara ”motorn” i kommunens integrationsarbete.
Arbeta med preventiva insatser tillsammans med
andra aktörer i arbetsmarknadsfrågor.
Bedriva en tydlig arbetslinje genom arbetsträning
i intern produktion och i kommunen som
organisation för egenförsörjning genom eget
lönearbete på den reguljära arbetsmarknaden”.
Samverka med externa och interna intressenter.

Uppdrag till MAS/MAR
Ansvarar för att inom ramen för
ledningssystemet ta fram, fastställa och
dokumentera rutiner för hur det systematiska
kvalitetsarbetet fortlöpande ska bedrivas för att
kunna styra, följa upp och utveckla
verksamheten inom sina respektive
ansvarsområden.

Uppdrag till chefen för hemtjänst
Utveckla och diskutera de digitala och tekniska
lösningar som går att införa för att förenkla
arbetet inom verksamheten
Fortsätta arbeta med utveckling av arbetstider,
heltid som norm
Arbeta med en schemaöversyn
Kompetensförsörjning – rekrytera
undersköterskor
Fortsätta med utvecklingsarbetet inom
hemtjänsten
Utveckla bemanningsenheten

Utmaningar, aktiviteter och
prioriteringar
Förvaltningen står inför stora utmaningar
gällande personalrekrytering och
kompetenshöjning av den personal vi har
inom verksamheterna för att kunna behålla
personalen. Kompetensbehoven behöver
också ses över. Vi behöver arbeta med att
synas och göra mer reklam för våra olika
yrkeskategorier. Verksamheterna behöver
visa upp sig och tala positivt om den
verksamhet man representerar. Förvaltningen
behöver finna "nya" samverkanspartners och
behålla och utveckla samarbetet med
befintliga samverkanspartners. Gemensamt
behöver man fundera på om det går att
erbjuda insatser mer i samverkan och/eller på
nya sätt. Inom förvaltningens olika

Uppdrag till chefen för särskilda boenden
och hälso- och sjukvård
Arbeta med utveckling av arbetstider, heltid som
norm.
Kompetensförsörjning – rekrytera
undersköterskor och sjuksköterskor.
Utveckla kvalitets- och ledningssystemet.
Utveckla och diskutera de digitala och tekniska
lösningar som går att införa för att förenkla
arbetet inom verksamheten.
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verksamheter behöver man ta till vara
medarbetarnas kompetens och arbeta med
delaktighet för att varje medarbetare ska vilja
och kunna ta ansvar och utveckla
verksamheten. Det är inte alltid de stora
förändringarna som leder till goda resultat,
även små förändringar/förbättringar kan ge
goda resultat.

dagverksamheter och anhörigstöd" i augusti
2019. Prognosen visar att det blir allt fler
äldre och det är viktigt att arbeta med
förebyggande arbete och individens eget
ansvar för sin hälsa och att hålla sig aktiv så
länge som möjligt. I enhetens omorganisation
ingår också att kunna arbeta utifrån ett mer
tydliggjort fokus på förebyggande verksamhet
och anhörigstöd.

Ny lagstiftning kan leda till ett förändrat
arbetssätt. År 2020 blir Barnkonventionen lag
i Sverige vilket leder till att förvaltningen
behöver påbörja ett arbete att efterleva lagen
inom våra olika områden.

Vård- och omsorgsboenden
Det finns många utmaningar inom hälso- och
sjukvården men också inom omsorgen.
Främsta utmaningen är personalbemanning.
Det arbete som påbörjas under hösten för
personcentrerad vård kommer också att
innebära en kartläggning av kompetenskrav
av alla professioner inom verksamheten.

Digitaliseringen är ett område som behöver
bevakas och arbetas med i ett långsiktigt
perspektiv. I en relativt snar framtid kommer
vi behöva rekrytera personal som kan hantera
våra olika system och digitala hjälpmedel.

Trygg hemgång via utredningsteam kommer
att leda till att trygghet skapas och individers
självständighet ökar.

Det som är mest aktuellt just nu är att titta på
är olika områdens behov av att utveckla
verksamhetssystem från Procapita till
Lifecare och arbetar med dessa frågor. Det
som också görs är att vi tittar på olika
lösningar för digital utveckling och e-tjänster
inom IFO:s område.

Samverkan mellan olika vårdgivare är också
en utmaning.
För att öka individers självständighet är
digitalisering en viktig del i kvalitetsarbetet.
Det handlar om en kulturförändring där
personalen lätt kan uppleva digitala
hjälpmedel som ett hot. Digitala system och
hjälpmedel blir också en stor kostnad.

Hemtjänst
En ny organisation har skapats på område
Öster där ett särskilt boende och en
hemtjänstgrupp bildar en enhet under en
projekttid om två år. En stor det av syftet är
att öka samarbetet och kunna samordna samt
använda befintliga resurser på ett optimalt
sätt.

Inom vård- och omsorgsområdet har man
utbildat sig i våld i nära relation vilket arbetas
vidare med för att arbeta fram en
handlingsplan inom området.
Ett stort arbete är påbörjat gällnade
utveckling och förbättring av demensvården
utifrån nationella riktlinjerna.

En utmaning är att förbättra den
personcentrerade vården för brukarna så att
fokus ligger på individens behov.

Individ- och familjeomsorg

För att kunna möta det ökade behovet av
dagvård för dementa, framför allt yngre
dementa vilka kommunen idag inte har någon
verksamhet för, har en omorganisation
genomförts för enheten "Dagcentraler,

Enheten har nu en egen Familjehemsenhet
och kan därmed styra mot att använda fler
egna familjehem i stället för att använda
kostsamma konsulentdrivna företag med
familjehem. Enheten har minskat antalet
7
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ärenden där köp av extern öppenvårdsinsats
har skett och arbetar mer på hemmaplan med
stöd av vårt eget Familjeteam. Det leder till att
familjebehandlarna haft ett ökat tryck för att
kunna arbeta mer intensivt på hemmaplan
med familjer för att undvika att barn placeras
(eller korta ned placeringstiden) utanför det
egna hemmet och de ärendena har
prioriterats. IFO ser ett fortsatt ökat behov av
att hitta lösningar på hemmaplan för att
kunna minska antalet placeringar. Ett sätt att
nå detta mål skulle kunna vara att utöka
enhetens öppenvård Familjeteamet.

av att alla led från utredning till
genomförandeplan fungerar i samklang med
IBIC. Först då vi får fram de utvecklingsmål
som kan göra våra brukare mer självständiga
och på sikt klara sig utan boendestöd.
Till hösten kommer enhetschefer i södra
Närke från kommunernas socialpsykiatri och
allmänpsykiatri träffas för att föra dialog kring
samverkan och hur vi kan dra nytta av
varandra på ett mer effektivt sätt.
Arbetet med heltid som norm inom
assistansen kommer fortsatt kräva mycket tid
av enhetschefen.

Gällande ekonomiskt bistånd på
Vuxenenheten går det att utläsa att det finns
flertalet flerbarnsfamiljer där
förälder/föräldrarna står långt ifrån
arbetsmarknaden och som erhåller en
betydande summa försörjningsstöd varje
månad. Detta påverkar storleken av det
ekonomiska biståndet över tid.

Nya brukare som tillkommit inom personlig
assistans under året kräver ett omfattade
arbete. Schemaplanering utefter brukarens
behov, beslutade timmar, arbetstidslagen
samt arbetsmiljö är ett pågående arbete för
grupperna och enhetschefen.
Regeringen avser att återkomma med förslag
om att hjälp med samtliga moment för
andning och sondmatning kan ge rätt till
assistans. Detta beräknas öka kommunernas
kostnader med 85 miljoner för 2020 och med
100 miljoner kronor årligen från 2021.

Stegens öppenvård står inför utmaningen att
hitta andra (nya) uppdragsgivare att sälja
vård- och behandlingsinsatser till.
Utmaningen för missbrukshandläggarna är att
hitta alternativa behandlingsformer i
Hallsbergs kommun som kan tillgodose
klienternas vårdbehov när Öppenvården
Stegen av något skäl inte kan ta emot den
enskilde för vård och behandling.

För 2020 höjs schablonbeloppet för
assistansersättning med 1,5 procent. En
höjning som inte kommer att motsvara ökade
lönekostnader och därmed påverka
kommunens kostnader.

Verksamheten för personer med
funktionsnedsättning

Arbetsmarknads- och integration

Arbetet med verksamhetsutveckling fortsätter
med fokus på kvalitet. Meningsfullt arbete och
rätt förutsättningar bidrar till en god
arbetsmiljö och ökad trivsel. Brukarna får
större möjlighet att leva som andra vilket är
lagens (LSS) ambition. Våra brukare blir allt
äldre och kräver allt mer resurser. Dessa
faktorer tillsammans tenderar att också öka
budgetbehovet.

Arbetsmarknads- och integration avvaktar
konsekvenserna av
arbetsmarknadsutredningen där kommunens
framtida roll fortfarande är diffus. SKR:s
experter råder regeringen att kommunalisera
Arbetsförmedlingens roll ytterligare medan
Svenskt Näringsliv inte anser att det vore en
lämplig väg. Med detta kommer det följa nya
förutsättningar för samverkan med
upphandlande aktörer och nya bidragsformer.

Utvecklingen av socialpsykiatrin är beroende
8
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När det gäller flyktingmottagandet är vi nära
det årliga mottagandet redan vid delår, det vill
säga runt 70 personer. Den största
utmaningen är att matcha mot reguljär
utbildning enligt den förordningsstyrda
utbildningsplikten, där deltagarna inom
etableringen generellt sett inte kvalificerar sig
till dessa utbildningar. Det leder till att
Arbetsförmedlingen, som inte längre har
medel till utbildning, förväntar sig att
kommunen ska vara utbildningsanordnare.
Det finns idag ingen förordning som stöder
detta eller någon ersättning för uppdraget.

9

Page 181 of 255

Hållbar kommun
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors
livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma miljö.
Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att
den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska
påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att
kommunens arbete präglas av öppenhet och tydlighet.
Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler i arbete. Det kan göras via aktivt arbete för att nya företag ska
etablera sig i kommunen och antalet nystartade och växande företag ska öka. Vidare kan det ske genom
att utveckla samverkan mellan näringsliv och skola i syfte att uppnå bättre matchning mellan människors
kunskaper och arbetslivets behov. En del i detta arbete är att kommunen erbjuder praktikplatser inom
sina verksamheter.
Alla människor ska känna sig trygga i kommunen. Vår offentligt finansierade välfärd ska inte lämna
någon utanför, oberoende av etnisk och religiös tillhörighet, kön eller ålder, utan ska anpassas utifrån
den enskildes behov.
Genom en medveten samhällsplanering ska en blandad bebyggelse skapas, inte minst för att bidra till ett
inkluderande samhälle präglat av mångfald och tolerans.
Vi ska aktivt arbeta mot alla former av diskrimineringar på kommunens arbetsplatser och därigenom
vara ett föredöme för andra arbetsgivare.
Utsläppen av växthusgaser ska minska. Kommunens verksamheter ska vara föregångare och fasa ut
användningen av fossila bränslen. Hallsbergs kommun ska arbeta för att minska vår klimatpåverkan och
skapa förutsättningar för invånarna att också göra det. Användningen av produkter och material som
innehåller farliga kemikalier ska minska.
Nämndmål: Alla som har insatser av Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska
känna sig trygga med insatsen.
Mätetal: Minst 90 % av de personer som får insatser ska uppleva trygghet med insatserna.
Förvaltningens strategi
Verksamheterna ska vara tydliga med vad och hur insatser kan erbjudas. Göra enkätundersökningar för
att undersöka om trygghet upplevs av dem som har insatser.
Nämndmål: Alla barn, unga, vuxna och familjer i kommunen ska erbjudas goda
livsvillkor och ska så långt som möjligt erbjudas stöd och tidiga insatser på
hemmaplan.
Mätetal: Det förebyggande arbetet ska stärkas genom att antalet besökare/deltagare i social- och
arbetsmarknadsförvaltningens öppenvårdsverksamheter/öppna verksamheter ska öka mot föregående
år.
Förvaltningens strategi
I samverkan med olika aktörer arbeta för att erbjuda tidiga insatser på hemmaplan i samverkan.
10
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Nämndmål: Enheter som serverar mat ska erbjuda varierad kost som serveras på ett
aptitligt sätt samt erbjuda matglädje i en bra måltidsmiljö.
Mätetal: Matsvinnet ska minska med minst 5 % per år på våra vård och omsorgsboenden.
Förvaltningens strategi
I samarbete med Drift- och serviceförvaltningen minska matsvinnet på våra boenden genom
information, ökad medvetenhet och kunskap till personalen med mera.

Livslångt lärande
Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får ett gott liv.
Det livslånga lärandet är basen för Hallsbergs kommuns utbildningssystem som börjar med förskola, via
grund- och gymnasieskola till högskola och andra former av vuxenutbildning. Alla kommunens
verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet.
Vår förmåga att utveckla välfärden hänger ihop med hur vi kan göra vår kommun attraktiv för dem som
redan bor här och öka inflyttningen till kommunen. En bra förskola och skola är en viktig del i det
arbetet.
Nämndmål: Förbereda personer som står utanför arbetsmarknaden eller inte har
behövlig förankring på arbetsmarknaden så att de kan få sin försörjning tillgodosedd
genom arbete eller studier.
Mätetal: Alla som kan bidra till sin egen försörjning ska göra det. Minst 80 % av de personer som
uppbär försörjningsstöd, med arbetsförmåga, ska vara självförsörjande inom sex månader.
Förvaltningens strategi
Arbetsmarknads- och integrationsenheten ska erbjuda: ”En väg in och många vägar ut” för att få in att
målet är självförsörjning men våra uppdragsgivare köper tjänsten ”arbetsträning”
”Det vill säga kompetenshöjande insatser för den snabbaste vägen till egenförsörjning genom eget
lönearbete eller genom studier.” Viktigt att arbeta aktivt med dom personer som det går att få ut i
arbete/anställning.

Allas inflytande
De kommunala verksamheterna verkar nära individen, och ska erbjuda ett professionellt bemötande och
vara lyhörda för idéer och synpunkter.
Hallsbergs kommun ska ha ett väl utvecklat synpunkts- och klagomålssystem.
De som berörs, t.ex. invånare eller medarbetare, ska ges möjlighet till inflytande vid större förändringar.
Kommunen omfattas av sex tätorter som alla på olika sätt bidrar till framgång och utveckling för
människorna i hela kommunen. Tillsammans med invånarna i dessa tätorter, med omkringliggande
landsbygd, ska kommunen arbeta för ett ökat lokalt engagemang och inflytande.
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Nämndmål: Insatserna inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter
ska anpassas utifrån den enskildes behov där den enskilde ges möjlighet till
delaktighet.
Mätetal: Minst 90 % av brukarna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska vara nöjda med
graden av delaktighet.
Förvaltningens strategi
I genomförandeplanen ska fram gå vilka färdigheter individen kan bibehålla/utveckla.
Arbeta med förändring där det behövs för att nå utveckling.

GOD SERVICE
Övergripande:
De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet.
Kommunen ska fortsätta att arbeta med att utveckla informationen till våra invånare.
Kommunen ska öka möjligheten för invånarna att ta del av den kommunala servicen efter kontorstid.
Kommunen ska utöka möjligheterna till mer flexibel omsorg på de tider då efterfrågan finns.

Nämndmål: Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska erbjuda ett
professionellt och värdigt bemötande.
Mätetal: Minst 95 % av brukarna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska vara nöjda med
personalens bemötande.
Förvaltningens strategi
Säkerställa att alla medarbetare har goda kunskaper inom sitt verksamhetsområde, har ett gott
bemötande, är sakliga och har en god medkänsla. Ständigt diskutera bemötande frågor på enheterna.
Genomföra brukarundersökningar och delge resultaten på APT på enheterna.
Analysera och göra förbättringar utifrån resultatet i brukarundersökningarna.
Kontinuerlig kompetenshöjning via internutbildning och validering samt annan utbildning.
Nämndmål: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska bidra till att förenkla
kontakten med våra verksamheter.
Mätetal: Förvaltningens del på kommunens hemsida ska uppdateras kontinuerligt så att
kontaktuppgifterna är aktuella.
Förvaltningens strategi
Förvaltningschefen utser ansvariga befattningshavare som kontinuerligt granskar informationen på
kommunens hemsida och informationsbroschyrer så att dessa är aktuella och av god kvalitet.
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Nämndmål: Verksamheten ska organiseras utifrån brukarens/klientens behov
Mätetal: I 100 % av genomförandeplanerna ska det framgå när brukaren/klienten önskar insatsen.
Förvaltningens strategi
Enhetscheferna ska säkerställa att genomförandeplanen upprättas och följs upp så att det framgår när och
hur brukarna vill ha sina insatser.

13
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Statistik individ- och familjeomsorgen 2019
Ärendebeskrivning

Statistik från individ- och familjeomsorgen januari – november 2019

Förslag till beslut

Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen.

Ärendet

Statistik från individ- och familjeomsorgen månaderna januari – november 2019. Statistiken visar för
vuxna antal insatser om ekonomiskt bistånd, inledda utredningar enligt SoL 11:1 ekonomi
(nyansökan), anmälningar samt ansökningar (ej ekonomiskt bistånd). Statistiken visar för barn bland
annat ansökningar, anmälningar, inledda utredningar och orsak vid orosanmälan.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Josefin Bäck

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Beslutsunderlag
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2019
Vuxna

OBS! Antalet justeras månadsvis på grund av verksamhetstekniska skäl och måste ses som en fingervisning från månad till månad.

Jan

Feb

149
47
23
6

Antal insatser om ekonomiskt bistånd
Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan)
Anmälningar vuxen
Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd)

Barn- och unga
Ansökningar
Anmälningar
Inledda utredningar
Antal utredningar med 90 dagar utredningstid
Försenade omprövningar/överväganden
Orsak vid anmälan:
Orsak oro för barn och ungdom
Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende
Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder
Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa
Orsak oro för barn och ungdom – våld
Hur inkom anmälan?
Anhörig
Annan kommun
Anonym
Den enskilde
Domstol
Egen förvaltning
God man/förvaltare
HVB/famlljehem
IVO (inspektionen för vård och omsorg)
Kriminalvård
Migrationsverket
Polis
Privatperson
Sjukvården
Skola/förskola
Åklagare
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun)

Mars April
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23
7
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3
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30
6
1
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8
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7
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3
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9
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0

19
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0

9
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0

7
72
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1

3
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71
1

6
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9
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0
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0
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2
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7
35
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4
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9
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5
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6
7
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6
8
0
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9
8
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2
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1
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334
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4
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3
8
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6
2
0
0
3
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0
0
0
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2
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0
0

9
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4
0
0
9
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0
0
0
0
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2
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0
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2
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4
1
0
8
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0
0
0
0
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2
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1
0
4

9

5

3

1

4
0
0
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0
0
0
7
3
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2
4
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0
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6
0
0
7
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
7
0
0
0
3
0
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4
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33
0
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1
0
0
6
0
0
0
0
0
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5
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0
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42
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2
0
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0
2
0
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3
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199
0
78
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3
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(ej

ek. biständ)

'

6

(ej
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3

April

2

7

6
10

Mars
17
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9
7
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Inledda utredningar

Avslutade utredningar
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Anmälningar

med 90 dgr

7

3
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1

0

5
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5
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6
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:

Delegationsförteckning år 2020 för social- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef har arbetat med delegationsförteckningen och föreslå en del ändringar. Samtliga
förslag på förändringar är markerade med röd text i bifogat material.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner föreslagna ändringar i
delegationsförteckningen för år 2020.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson
Förvaltningschef

Bilagor
Delegationsförteckning 2019
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Dnr

Delegationsförteckning 2019
Delegation av beslutanderätten
1.

Inledning

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda i kommunen det politiska
ansvaret för verksamheten i sin helhet, d v s beredning, beslut och
genomförande. Beslut enligt kommunallagens mening kan endast fattas av
kommunfullmäktige, nämnd, partsammansatta organ eller delegat. Den senare
med stöd av delegationsregler enligt 6 Kap 33-38 § kommunallagen och
speciallagstiftning.
När man i kommunala sammanhang talar om beslut brukar man göra en
åtskillnad mellan nämndbeslut och förvaltningsbeslut.
Nämndbeslut är beslut, som antingen skall fattas av samfälld nämnd eller med
stöd av delegation av Individutskott, ledamot av nämnden eller tjänsteman.
Delegationsbeslut skall anmälas till nämnden.
Förvaltningsbeslut är beslut, som fattas av tjänsteman utan att normalt anmälas
till nämnden. Det rör sig då om verkställighetsbeslut, i det löpande
förvaltningsuppdrag som nämnden lämnat förvaltningen.
Nämndbeslut kan överklagas vilket inte förvaltningsbeslut kan göras.
2.

Syfte med delegation

Möjligheten för nämnden att delegera beslutanderätten har två syften:


att avlasta nämnden rutinärenden, för att skapa utrymme för mer omfattande
behandling av betydelsefulla och principiella ärenden.



att möjliggöra en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna
blir kortare och handläggningen snabbare.
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3.

Regler för delegation

I kommunallagen och ett antal speciallagar och författningar, t ex socialtjänstlagen, LVU och
LVM, finns angivet förutsättningar och begränsningar när det gäller delegation.
Med delegation avses att fatta beslut i stället för den som primärt har beslutanderätten. Genom
delegation flyttas beslutanderätten över till delegaten. Nämnden kan delegera sin
beslutanderätt till:


en grupp ledamöter och/eller ersättare inom den egna nämnden, t ex ett Individutskott



enskild ledamot eller ersättare inom nämnden.



enskild tjänsteman inom kommunen.

Nämnden får delegera till ordförande eller annan ledamot som man utser att besluta på
nämndens vägnar i ärende som är så brådskande, att man inte kan avvakta till ett
nästkommande sammanträde. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Förvaltningschef kan, efter särskilt tillstånd från nämnden, vidaredelegera sin beslutanderätt
till annan anställd inom kommunen.
Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt
sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden. Det betyder även att delegatens beslut
kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut.
Om flera delegater är angivna är beslutsordningen enligt något av följande alternativ:
A. Turordning om siffror angivits.
B. En av de angivna delegaterna fattar beslut. Ärendets art och/eller beskaffenhet avgör vem
som fattar beslut
Beslutanderätten får inte delegeras:


i ärendet som avser verksamhetens mål, inriktning omfattning eller kvalitet,



framställningar eller yttranden till fullmäktige,



yttranden med anledning av överklagande av nämndbeslut,



vissa ärenden som anges i speciallagstiftningar,



ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet
eller av annan större vikt.
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4.

Registrering av beslut

I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Vilket innebär att
det alltid ska finnas någon form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av
delegation.
Därför bör varje beslutshandling innehålla uppgift om:


ärendemening



beslutets innehåll



vem som fattat beslutet



när beslutet fattats



vem som delgivits beslutet

5.

Anmälan

Alla beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till nämnden.
Det finns tre syften med kravet på återrapportering - information, kontroll och registrering.
Återrapporteringen ska alltid ske direkt till nämnden.
Anmälan av delegationsbeslut sker antingen genom att besluten förs på särskild
anmälningsblankett eller genom kopia av beslut eller genom datalista.
Besluten antecknas i nämndprotokollet så att dessa kan identifieras. Delegationsbesluten ska
finnas tillgängliga vid nämndens sammanträde.
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

4
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

ALLMÄNT

1

Generellt

1.1

Beslut i brådskande ärenden där nämndens
beslut ej kan avvaktas

6 kap 39 § KL

SN:s ordf
SN:s v ordf
SN:s 2:e v ordf

1.2

Beslut i brådskande ärende där Individutskotts 6 kap 39 § KL
beslut inte kan avvaktas

1.3

Yttrande i ärenden till tillsynsmyndighet där
nämndens beslut inte kan avvaktas TILLÄGG

6 kap 39 § KL

SN:s ordf
SN:s v ordf
SN:s 2:e v ordf
SN:s ordf
SN:s v ordf
SN:s 2:e v ordf

1.4

Vidaredelegation av beslutanderätt i de
ärendegrupper förvaltningschefen har
delegation

6 kap 37 § KL

1.5

Samtliga beslut delegerade till tjänsteman

Socialchef

1.6

Samtliga beslut delegerade till tjänsteman inom
individ- och familjeomsorgen

Områdeschef
Enhetschef

Tecknande av kontrakt/avtal inom ramen för
verksamhetsområdet i enlighet med erforderliga
beslut.

Socialchef Områdeschef
Enhetschef

1.7

Anmärkning/
kommentar

Socialchef

Page 198 of 255

Gäller även beslut enl.
LVU och LVM

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende
2

Lagrum

Delegat

5
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

Allmänna handlingar

2.1

Beslut om utlämnande av samt avslag på begäran 2 kap 14 § TF
12 kap 2 § andra st
om utlämnande av allmänna handlingar till
enskild eller myndighet samt uppställande av OSL
10 kap 4 § första st,
förbehåll i samband med utlämnande till
enskild.
OSL
6 kap 2 och 3 § OSL
6 kap 7 § första och
andra st. OSL

Områdeschef

2.2

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister 12 kap 6 § SoL
till statliga myndigheter i forskningssyfte.

Socialchef

2.3

Informationsskyldighet i utlämningsärende

Områdeschef

2.4

Sekretess för enskild uppgiftslämnare samt för 19 kap 7 och 8 § OSL
innehållet i uppgifter
inom socialtjänsten
inom hälso- och sjukvården

2.5

Utlämnande av uppgift för att fullgöra egen
verksamhet
inom socialtjänsten
inom hälso- och sjukvården

8 kap 3 § OSL

Områdeschef MAS

10 kap 2 § OSL
Soc sekr,
bist.handläggare
Sjuksköterska,
arbetsterapeut
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6

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

2.6

Polisanmälan
10 kap 2 § OSL
brott som riktar sig mot nämndens verksamhet 12 kap 10 § SoL
hot, våld och missfirmelse av anställd
10 kap 3 § TAS BORT
bedrägeri

2.7

Beslut att göra eller inte göra polisanmälan
12 kap 10 § SoL
brott som riktar sig mot enskild
10 kap 21-23 §§ OSL
inom individ- och familjeomsorgens
verksamhetsområde
14 kap 2 § SoL
inom vård och omsorgens verksamhetsområde
inom arbetsmarknads- och
integrationsenhetens verksamhetsområde

2.8
2.9

Socialchef
Områdeschef

Områdeschef
Områdeschef
Områdeschef
Områdeschef

Beslut om anmälan till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) enligt Lex Sarah

14 kap 7 § SoL
24 f § LSS

Socialchef Bitr.
socialchef

Beslut om att lämna ut uppgifter om
totalförsvarspliktiga till
Rekryteringsmyndigheten

2 kap 4 § lagen
Områdeschef
(1994:1809) om
totalförsvarsplikt och 3
kap 5 § förordningen
(1995:238) om
totalförsvarsplikt
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7

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

3.

Allmänna ärenden

3.1

Yttrande angående planärenden

3.2

Fullmakt att företräda social- och
10 kap 2 § SoL
arbetsmarknadsnämnden i domstol eller hos
annan myndighet i mål och ärenden inom
nämndens verksamhetsområde, samt beslut att
utse ombud i förvaltningsdomstol och allmän
domstol.
- I individärenden enligt SoL, LVU, LVM samt
FB

Socialchef
Områdeschef

3.3

Dödsboanmälan

20 kap, 8a §
Ärvdabalken

Handläggare

3.4

Tillfällig förvaltning samt avveckling av
dödsboet

18 kap 2 § 2 st
Ärvdabalken

Handläggare

3.4.1

Beslut om att ordna gravsättning

Handläggare
5 kap 2 §
Begravningslagen

3.5

Yttrande i individärende till tillsynsmyndighet

13 kap 2 § SoL

3.6

Avskrivning av osäkra fordringar upp till en
summa motsvarande en fjärdedels prisbasbelopp
i varje enskilt ärende för
socialförvaltningen

3 kap 2 § SoL

Socialchef

Enhetschef

Områdeschef
Enhetschef
1:e soc sek
Områdeschef
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

8
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

4.

Personaladministrativa ärenden
Beslut i personalfrågor som regleras i lagar och avtal ingår i
respektive arbetsledares ansvarsområde.

4.1

Anställning och entledigande av personal innefattande
beslut om mertid, jour m.m.
- Områdeschef och personal inom stab

Socialchef

-Administrativ personal

Enhetschef

- Ledningspersonal samt bemannings- personal inom
Äldreomsorg, LSS-området samt IFO

Områdeschef

- Övrig personal inom Äldreomsorg, LSS- området samt
IFO

Enhetschef

Beslut om anhöriganställning

Områdeschef hemtjänst
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Skall tillämpas mycket
restriktivt och enbart
då kommunens egen
organisation inte kan
tillgodose den
enskildes behov

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

4.2

Lagrum

Delegat

9
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

Fastställande av lön
- Områdeschef och personal inom Stab
- Administrativ personal
Ledningspersonal samt bemannings- personal
inom Äldreomsorg, LSS-området samt IFO
Övrig personal inom Äldreomsorg, LSSområdet samt IFO

se 4.1

4.3

Tjänstledighet utan lön

se 4.1

4.4

Tjänstledighet med lön (med undantag för
beslut som enligt kommunstyrelsens reglemente
och delegationsförteckning skall fattas av
kommunstyrelsefunktion)

se 4.1

4.5

Medgivande om förkortad uppsägningstid på
arbetstagarens begäran

AB 14 § 33

se 4.1

4.6

Avstängning från tjänstgöring

AB 14 § 10 mom 1
BEA § 9

Socialchef
Områdeschef

4.7

Avstängning med eller utan avlöningsförmåner jämlikt

AB 14 § 10 mom 2-6

Socialchef (efter
samråd med
personalchef)
Områdeschef

BEA § 9
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

10
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

4.8

Beslut om disciplinpåföljd i fall av skriftlig
varning jml

AB 14 § 7 mom 1

se 4.7

4.9

Uppsägning/avskedande

BEA § 10

se 4.7
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11

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
5.

Yttrande till allmän domstol och
åklagarmyndighet

5.1

Yttrande till allmän domstol om överlämnande Brb 31:3
till vård

5.2

Yttrande till åklagarmyndighet

§ 11 Lag med särskilda 1:e soc.sekr
bestämmelser om unga
lagöverträdare (LuL)

5.3

Lämnande av upplysningar* och förslag på
åtgärder till åklagare, domstol och
frivårdsmyndighet

Lagrum 6 § Lag om
särskild
personutredning i
brottmål

Soc.sekr
*Handläggare
Assistent

5.4

Beslut om avvisning av överklagande som
inkommit för sent

24 § FvL

Delegat i
ursprungsbeslutet

5.5

Beslut om huruvida omprövning skall ske

27 § FvL

Delegat i
ursprungsbeslutet

5.6

Omprövning av beslut

27 § FvL

Delegat i
ursprungsbeslutet

1:e soc.sekr
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

5.7

5.8

Lagrum

Delegat

12
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

Beslut om att överklaga eller inte överklaga
beslut av myndighet eller förvaltningsdomstol
- avseende beslut ekonomiskt bistånd eller
boende som är fattat av enhetschef eller
socialsekreterare

Individutskott
Enhetschef

Överklagande och yrkande om inhibition när
förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat
nämndens beslut och detta beslut
ursprungligen fattats av delegaten samt
avgivande av yttrande i SoL, LVU och LVM
ärenden där ursprungsbeslutet är fattat av
delegaten
- i avvaktan på Individutskottets sammanträde

Individutskott

5.9

Yttrande till Transportstyrelsen eller domstol i 3 kap 8 § och
5 kap 2 § körkortskörkortsärenden
förordningen

Soc.sekr

5.10

Yttrande till polismyndighet utan
3 § 2 st
vårdnadshavarens medgivande för barn under passförordningen
18 år

1:e soc.sekr

5.11

Yttrande över ansökan om bostadsbidrag till
familj där barn vistas på institution eller i
familjehem

Lag om
1:e soc.sekr
bostadsbidrag 10 § 3
st

5.12

Yttrande enligt namnlagen

45 och 46 §§
namnlagen

Ordförande

Soc.sekr
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

13
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

5.13

Yttrande beträffande äktenskapsdispens

15 kap 1 § ÄB

Soc.sekr

5.14

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning

46 § LVM

Enhetschef

5.15

Yttrande till allmän domstol då den som begått 31:2 BrB
brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård

Enhetschef

5.16

Yttrande till överförmyndare

Soc.sekr

11 kap 16 § 2 st FB
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14

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

6

Individinriktade insatser

6.1

Försörjningsstöd

6.1.1

Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
enligt riksnorm och socialnämndens riktlinjer

Soc.sekr

Bistånd utöver riksnorm och socialnämndens
riktlinjer

4 kap 2 § SoL

Individutskott
Enhetschef

6.1.2

Beslut om försörjningsstöd med villkor om
praktik eller kompetenshöjande åtgärder

4 kap 4 § SoL

Soc.sekr

6.1.3

Beslut om vägrande av eller nedsättning av
fortsatt försörjningsstöd

4 kap 5 § SoL

Soc.sekr

6.1.4

Beslut om egnamedelsförvaltning

4 kap 1 § SoL

Soc.sekr Enhetschef

6.1.5

Beslut om högsta godtagbara boendekostnad
utöver riktlinjer

4 kap 1 § st 1 SoL

Enhetschef

6.1.6

Framställan i övrigt, ex stora kostnader, mer
principiell art

4 kap 2 § SoL

Individutskott
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OBS principfrågor och
generella
ställningstagande
prövas av
socialnämnden

15

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende
6.2

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

Beslut om placering och omplacering av vuxna 4 kap 1 § SoL
och barn/ungdom i familjehem och på institution

6.2.1

Beslut om att avsluta placering av vuxna och
barn/ungdom i familjehem och på institution

6.2.2

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud vid frivillig
placering enligt SoL
24 § LVU

6.3

Beslut om ersättning till familjehem
enligt SKL:s rekommendationer
över SKL:s rekommendationer

6.4

6.5

4 kap 1 § SoL

Individutskott

Individutskott Se 1.2
Individutskott Se 1.2

4 kap 1 § SoL
Soc.sekr Biståndshandläggare Familjehemssekreterare
För beslut enl LSS

Områdeschef

Kostnader i samband med placering på
behandlingshem eller familjehem
upp till 10 % av basbeloppet
övrigt

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i form av placering av barn
och ungdom i feriehem eller annan
sommarvistelse samt beslut om ersättning

4 kap 1 § SoL Enhetschef

Soc.sekr Områdeschef
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16

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

6.6

6.7

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

Beslut om kontaktperson/kontaktfamilj samt
förordnande och entledigande av
kontaktperson/kontaktfamilj samt beslut om
ersättning enligt SKL:s rekommendationer
- ersättning över SKL:s rekommendationer

Soc.sekr

7 § och 9 § LSS

Biståndshandläggare
Enhetschef

-Medgivande att ta emot barn för stadigvarande 6 kap 6 § SoL
vård och fostran i ett enskilt hem.
-Beslut om att till Inspektionen för vård och
SOFS 2016:519 19 a §
omsorg (IVO) anmäla beslut om att placera barn
eller unga i ett familjehem om beslutet innebär
att fler än tre barn eller unga placeras i samma
familjehem.
-Medgivande att ta emot namngivet utländskt 6 kap 12 § SoL
barn för adoption
-Återkallelse av medgivande till adoption
-Prövning av samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande
vid samtycke
ej samtycke

6.8

4 kap 1 § SoL

Övervägande rörande familjehemsvård

6 kap 13 § SoL

Individutskott
1:e soc.sekr
Enhetschef

Soc.sekr
Individutskott

6 kap 14 § SoL

Soc.sekr
Individutskott

6 kap 8 § SoL

Individutskott
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

6.9

6.10

Lagrum

Delegat

17
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

Beslut om att utredning rörande barn eller
vuxna skall inledas
Beslut om att utredning inte skall inledas eller
inledd utredning läggs ner eller inte föranleder
åtgärd.
Beslut att bedriva utredning utan
vårdnadshavarens samtycke
Förlängning av utredningstid efter 4 månader
Beslut om uppföljning av ett barns situation när
utredning avslutats utan insats.
Beslut om uppföljning av ett barns situation
efter att placering i familjehem eller i HVB
upphört

11 kap 1 § SoL

Soc.sekr

11 kap 1 § SoL

1:e
soc.sekr/sakkunn
ig soc.sekr
Enhetschef

11 kap 2 § SoL
11 kap 2 § SoL
11 kap 4 a § SoL

Enhetschef
Områdeschef
1:e soc.sekr

11 kap 4 b § SoL

1:e soc.sekr

6.11

Beslut om begäran om överflyttning av ärende 2 a kap 10 § SoL
till nämnd i annan kommun samt beslut i fråga
om mottagande av ärende från annan kommun

Områdeschef

6.12

Beslut om att ansöka hos IVO om överflyttning 2 a kap 11 § SoL
av ärende.

Områdeschef

6.13

Beslut om att överklaga IVO:s beslut till
2 a kap 11 § SoL
Förvaltningsdomstol angående överflyttning av
ärende.

Områdeschef
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

18
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

6.14

Beslut om hyresavtal för bostad avsedd för
person med sociala problem

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

6.15

Beslut om tillhandahållande av jourbostad

4 kap 1 § SoL

Soc.sekr

6.16

Beslut om individuella öppenvårdsinsatser
-Insatser som görs genom egen personal
-Insatser i övrigt
-Extern öppenvård med kostnad över ett
Prisbasbelopp

4 kap 1 § SoL

Beslut om boende övrigt
Beslut om skyddat boende
Beslut om stödboende
Beslut om tillfälligt akutboende
i avvaktan på nästkommande individutskott

4 kap 1§ SoL
4 kap 1§ SoL
4 Kap 1§ SoL
4 kap 1§ SoL

6.17

4 kap 1 § SoL

1:e
soc.sekr/sakkunnig
soc.sekr
Enhetschef
Individutskott
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

19
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

7.

Lag om bestämmelser om vård av unga, LVU

7.1

Beslut om ansökan till förvaltningsrätten

4 § LVU

Individutskott

för vård enligt LVU
7.1.2

Beslut om att återkalla ansökan om LVU

Individutskott

hos Förvaltningsrätten

Se 1.2

7.2

Beslut om omedelbart omhändertagande

6 § LVU

Individutskott

7.3

Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka om 8 § LVU
förlängning av utredningstiden

Områdeschef

7.4

Beslut om att omhändertagande enligt 6 § LVU 9 § 3 st LVU
skall upphöra

SN:s ordf
SN:s v ordf
SN:s 2:e v ordf

7.5

Beslut om hur vården skall ordnas och var den 11 § 1 st och 3 st LVU
unge skall vistas under vårdtiden

Individutskott

7.6

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 11 § 2 och 3 st LVU
under vårdtiden

Individutskott
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

20
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

7.7

Beslut rörande den unges personliga
11 § 4 st LVU
förhållanden i den mån beslutet ej är att hänföra
till 11 § 1 och 2 st LVU (t ex kortare vistelser
utom familjehemmet eller hemmet för vård eller
boende

1:e soc.sekr
Enhetschef

7.8

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU
fortfarande behövs

13 § 1 st och 2 st LVU

Individutskott

7.9

Omprövning om vård med stöd av 3 § LVU
fortfarande behövs

13 § 1 st och 3 st LVU

Individutskott

7.10

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge 14 § 2 st 1. LVU
skall utövas när överenskommelse ej kan nås
- i avvaktan på Individutskottets beslut

Individutskott

Beslut om att den unges vistelseort inte skall
röjas för föräldern eller vårdnadshavaren
- i avvaktan på Individutskottets beslut

Individutskott

7.11

7.12

14 § 2 st 2. LVU

Se 1.2

Se 1.2

Övervägande om beslut beträffande umgänge 14 § 3 st LVU
eller hemlighållande av vistelseort jml 14 § 2 st
1. och 2. fortfarande
behövs

Individutskott
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21

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

7.13

Beslut att vården skall upphöra

21 § LVU

Individutskott

7.14

Beslut om kontaktperson eller öppen
behandling jml 22 § 1 st 1. och 2. LVU

22 § 1 st LVU

Individutskott

7.15

Prövning om beslut jml 22 § LVU fortfarande
behövs

22 § 2 st LVU

Individutskott

7.16

Beslut om att förebyggande insats jml § 22 LVU 22 § 3 st LVU
skall upphöra

Individutskott

7.17

Ansökan hos förvaltningsrätten om
flyttningsförbud

24 § LVU

Individutskott

7.18

Övervägande om flyttningsförbud

26 § LVU

Individutskott

7.19

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud
- i avvaktan på Individutskottets beslut

27 § 2 st LVU

Individutskott Se 1.2

7.20

Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud
skall upphöra
- i avvaktan på Individutskottets beslut

30 § 2 st LVU

Individutskott Se 1.2

7.21

Beslut om den unges umgänge med förälder
eller vårdnadshavare efter beslut om
flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud

31 § LVU

Individutskott
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

22
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

7.22

Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt 32 § 1 st LVU
plats för läkarundersökningen

Soc.sekr

7.23

Beslut om begäran om biträde för att bereda
43 § 1 p LVU
läkaren tillträde till den unges hem eller för att
inställa den unge till läkarundersökning
- då Individutskottets beslut ej kan avvaktas

Individutskott

Beslut att begära polismyndighets biträde för
att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU
- då Individutskottets beslut ej kan
avvaktas

Individutskott

7.24

43 § 2 p LVU

Se 1.2

Se 1.2
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

23
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

8.

Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

8.1

Beslut om att inleda utredning då nämnden fått 7 § LVM
kännedom om att det kan finnas skäl att bereda
någon tvångsvård
Beslut om att utredning inte skall inledas
Beslut om att inledd utredning skall läggas ner
eller inte föranleda någon åtgärd.

Soc.sekr

Beslut om att utse kontaktman som skall svara 8 § LVM
för kontakten mellan missbrukaren och olika
vårdgivare

Enhetschef

8.3

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare
9 § LVM
för undersökningen

Sakkunnig soc.sek
Individutskott (ev ta
bort)

8.4

Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten om
11 § LVM
tvångsvård enligt LVM

Individutskott

Beslut om att återkalla ansökan om LVM hos
Förvaltningsrätten

Individutskott
Se 1.2

8.2

8.4.1

Enhetschef
Enhetschef
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

24
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

8.5

Beslut om omedelbart omhändertagande
- då Individutskottets beslut ej kan avvaktas

8.6

Beslut om att begära polismyndighets hjälp för 45 § 1. LVM
att föra missbrukare till läkarundersökning

8.7

Beslut om begäran om biträde av polis för
inställelse till vårdinstitution

13 § LVM

Individutskott
Se 1.2

Enhetschef

45 § 2. LVM

Soc.sekr

9.

Ersättning och avgifter

9.1

Beslut om underhållsersättning från förälder när 8 kap 1 § SoL
barn/ungdom är placerat i familjehem eller på
institution.

Handläggare Soc.sekr

9.2

Framställan till försäkringskassan om
utbetalning av underhållsstöd till annan än
boförälder.

Assistent
Handläggare
Soc.sekr

8 kap 1 § 2 st SoL
17 § 3 st Lag om
underhållsstöd
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

25
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

9.3

Framställning till försäkringskassan om
ändring av betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag.

4 § 3 st lag om
allmänna barnbidrag

Assistent
Handläggare Soc.sekr

9.3.1

Framställan till CSN om ändrad
betalningsmottagare för utbetalning av
studiebidrag.

2 kap. 33 §
studiestödsförordningen

Assistent
Handläggare Soc.sekr

9.4

Beslut att föra talan om ersättning hos
Förvaltningsrätten

9 kap 3 § 1 st SoL

Individutskott

9.5

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd

9 kap 1 § och 2 § SoL

Delegat i
ursprungsbeslutet

9.6

Eftergift av ersättning enligt 9 kap 2 §, 9
kap 1 § och 8 kap 1 §

9 kap 4 § SoL

Enhetschef

9.7

Beslut om ersättning för uppehället för vuxen
som vårdas på institution eller i familjehem.

8 kap 1 § 1 st SoL

Soc.sekr
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

26
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

10.

Familjerätt

10.1

Beslut att utse utredare i vårdnads- och
umgängesärenden

6 kap 19 § 3 st. FB

1:e soc.sekr
Enhetschef

10.1.1

Godkännande av faderskap
-i komplicerade ärenden

1 kap 4, 9 § FB

Handläggare
Enhetschef

10.2

Genomförande av faderskapsutredning

10.2.1

Beslut om att inleda faderskapsutredning

2 kap 1-6, 8, 9 §§ FB 6 kap Handläggare
4 § andra st FB
2 kap 1 § FB
Handläggare

10.2.2

Avsluta faderskapsutredning

2 kap 7 § FB

Enhetschef

10.2.3

Nedläggning av faderskapsutredning

2 kap 1 § FB

Socialnämnd

10.2.4

Beslut om att återuppta nedlagd utredning

2 kap 1 § FB

Enhetschef

Beslut att ej inleda faderskapsutredning

2 kap 1-6, 8, 9 §§ FB 6 kap
Enhetschef
4 § andra st FB

10.2.5

10.3
10.4

Beslut att väcka och föra talan i mål om
faderskap
Godkännande av avtalvårdnad/boende/umgänge

3 kap 5 § 2 st FB
6 § 2 st, 8 § FB
6 kap 6 §, 14 a § 2 st.,
15 a § 2 st. FB

Handläggare
Enhetschef
Soc.sekr
Familjebehandlare
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(OBS avser
ensamkommande
barn som beräknas
fylla 18 år innan
utredningen kan
slutföras)
(OBS, avser bistånd
till utredande
kommun)

27

Social- och arbetsmarknadsnämnden
10.4.1
10.5

DELEGATIONSFÖRTECKNING
6 kap 6 §, 14 a § 2 st.,
Beslut om att ej godkänna avtal om vårdnad, 15 § FB
boende eller umgänge
6 kap § 19 FB
Utredning och upplysning i vårdnads- eller
umgängesärende

Enhetschef
Soc.sekr
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

10.6

10.7

Lagrum

Delegat

28
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

Godkännande av avtal om underhållsbidrag i 7 kap 7 § 2 st FB
form av engångsbelopp eller för längre period
är tre månader.
Beslut om blodundersökning m.m. vid
utredning av faderskap

SFS 2002:955

Soc.sekr

Enhetschef
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

29
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

11

Övrigt, individ- och familjeomsorg

11.1

Beslut om att anmäla behov av åtgärd i fråga
om vårdnad, förmyndarskap eller
målsägandebiträde

5 kap 2 § soc.tj förordn

Soc sekr

11.2

Beslut om att till överförmyndare anmäla

5 kap 3 § soc.tj förordn.

Soc.sekr

11 kap 16 § FB

Soc.sekr

behov av god man/förvaltare
11.3

Yttrande till domstol om god man eller
förvaltare

11.4

Beslut om att till överförmyndare anmäla att
behov av god man/förvaltare inte längre
föreligger

5 kap 3 § soc.tj förordn

Soc sekr

11.5

Anmälan om behov av offentligt biträde

3 § Lag om offentligt
biträde

Soc.sekr

11.6

Avvisande av ombud

9 § FvL

Enhetschef

11.7

Upplysningar i vapenärenden Kommentar:
Uppgifter får endast lämnas om den enskilde
samtycker

11.8

Utlämnande av uppgifter till
smittskyddsläkare

Enhetschef

29 § Smittskyddslagen

Områdeschef
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30

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

11.9

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

Anmälningsskyldighet enligt
smittskyddslagen

31 § 1 st
Smittskyddslagen

Områdeschef

Beslut att ordna gravsättning. Kommentar:
kommunen har rätt till ersättning för
kostnaden för dödsboet.
TAS BORT

5 kap 2 §
begravningslagen

områdeschef

11.10

Beslut om framställning om överflyttning av 2 a kap 10 § SoL
ärende till nämnd i annan kommun

Områdeschef
Enhetschef

11.11

Beslut om mottagande av ärende från annan 2 a kap 10 § SoL
kommun

Områdeschef
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31

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

VÅRD OCH OMSORG
12

Enskilda ärenden

12.1

Socialtjänsten, SoL

12.2

Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet
upp till 60 tim/mån
över 60 tim/mån

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare
Handläggare
Enhetschef

Beslut om bistånd i form av särskilt boende för 4 kap 1 § SoL
service och omvårdnad av äldre
(5 kap 5 §)

12.4

Beslut om servicebostad för äldre (5 kap 5 §)

12.5

Beslut om bistånd i form av bostad med
4 kap 1 § SoL
särskild service för funktionsnedsatta (5 kap 7
§)

Biståndshandläggare
Handläggare

12.6

Beslut om boendestöd till psykiskt
funktionsnedsatta

Biståndshandläggare
Handläggare

12.7

Beslut om var verkställighet av boende (5 kap 4 kap 1 § SoL
5 §) jml 4 kap 1 § ska ske

4 kap 1 § SoL

Utöver riktlinjer

Enhetschef

12.3

4 kap 1 § SoL

Enligt riktlinjer

Biståndshandläggare
Handläggare

Platskoordinator
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Härutöver bör beslut fattas om
vilka insatser utöver boendet
som ska tillkomma
Härutöver bör beslut fattas om
vilka insatser utöver boendet
som ska tillkomma

I samråd med enhetschef Ej
överklagbart

32

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

12.8

Beslut om var verkställighet av boende (5 kap 4 kap 1 § SoL
7 §) jml 4 kap 1 § ska ske

Enhetschef

Ej överklagbart

12.9

Beslut om hur verkställighet av växelvård/ korttidsplats skall ske

Enhetschef

Ej överklagbart

4 kap 1 § SoL

Handläggare fattar beslut om
att bevilja insats, enhetschef
beslutar om hur insatsen
verkställs

12.10

Beslut med anledning av ansökan enligt 2 kap 2 kap 3 § och
4 kap 1 §
3 § om insatser enligt 4 kap 1 §

Handläggare
Biståndshandläggare

12.11

Beslut om bistånd i form av avlösningsplats/växelvård/korttidsplats/jour- och
trygghetsplats

4 kap 1 §

Handläggare
Biståndshandläggare

12.12

Beslut om var verkställighet av 4 kap 1 § i
form av avlösningsplats/växelvård/
korttidsplats/trygghetsplats ska ske

4 kap 1 §

Platskoordinator

12.13

Beslut om bistånd i form av plats i
dagverksamhet

4 kap 1 §

Handläggare
Biståndshandläggare

12.14

Beslut om bistånd i form av ledsagar- service 4 kap 1 §

Handläggare
Biståndshandläggare

12.15

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm

Handläggare
Biståndshandläggare

4 kap 1 §
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SFS 2011:328
Handläggare har delegation att
fatta beslut för vuxna

Ej överklagbart

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

33
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

12.16

Beslut om ersättning till enskilt drivet hem för
vård eller boende

Områdeschef

12.17

Beslut om köp av boendeplats tillsvidare i
annan kommun annan vårdgivare

Individutskott

12.18

Beslut om bistånd i form av kontaktperson

12.19

Beslut om förordnande och entledigande av
kontaktperson

Enhetschef

12.20

Beslut om arvode och omkostnads- ersättning
till kontaktperson

Enhetschef

4 kap 1 §

Handläggare
Biståndshandläggare
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Handläggare har delegation att fatta
beslut för vuxna

Se aktuellt cirkulär från SKL

34

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

13

Hälso- och sjukvård

13.1

Beslut om anmälan till Inspektionen för

24 § HSL

MAS

vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria
13.2

Beslut om särskilda hjälpmedel

§ 18 b HSL

Arbetsterapeut med
budget- och
verksamhetsansvar
tekniska hjälp- medel

13.3

Beslut om förskrivningsrätt

§ 18 b HSL

MAS

13.4

Förskrivningsrätt tekniska hjälpmedel

§ 18 b HSL

Arbetsterapeut
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I samråd med områdeschef

I enlighet med Hallsberg
kommuns riktlinjer

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

35
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

14

Ersättning

14.1

Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada Enhetschef
som förorsakats av personal upp till självriskbelopp
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

36
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

Övrigt äldreomsorg
15
15.1

15.2

Beslut om att till överförmyndare anmäla
behov av god man/förvaltare

5 kap 3 § soc.tj förordn

Beslut om att till överförmyndare anmäla att 5 kap 3 § soc.tj förordn
behov av god man/förvaltare inte längre
föreligger

Socialsekreterare
Biståndshandläggare
Enhetschef
Handläggare/
Enhetschef
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37

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

16
16.1

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL
VISSA FUNKTIONSNEDSATTA, LSS
Beslut om personkretstillhörighet

1 och 7 § LSS

Handläggare
Biståndshandläggare

16.2

Beslut om biträde av personlig assistent

7 § och 9 § 2. LSS

16.3

Beslut om ekonomiskt stöd för att bekosta
personlig assistent vid tillfälligt utökade
behov.

7 § och 9 § 2. LSS

Handläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Enhetschef

16.4

Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för personlig assistent /sjuklön

7 § och 9 § 2. LSS

Biståndshandläggare
Enhetschef

Inom IFO

16.5

Beslut om ledsagarservice

7 § och 9 § 3. LSS

Handläggare
Biståndshandläggare

Handläggare har delegation att fatta
beslut för vuxna personer
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Handläggare har delegation att fatta
beslut för vuxna personer
Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt
utan är en del av beslut om insats
enligt 9 § LSS. Beslut om
personkretstillhörighet kan
följaktligen inte heller överklagas
särskilt
Handläggare har delegation att fatta
beslut för vuxna personer
Inom IFO

38

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

16.6

Beslut om ersättning till ledsagare

7 § och 9 § 3. LSS

Handläggare
Biståndshandläggare

Inom IFO
Enligt SKL riktlinjer
Handläggare har delegation
att fatta beslut för vuxna
personer

16.7

Beslut om kontaktperson

7 § och 9 § 4. LSS

Handläggare
Biståndshandläggare

Inom IFO
Handläggare har delegation
att fatta beslut för vuxna
personer

16.7.1

Beslut om ersättning till kontaktperson

7 § och 9 § 4. LSS

16.8

Beslut om avlösarservice i hemmet

7 § och 9 § 5. LSS

Biståndshandläggare
Enhetschef
Biståndshandläggare

16.9

Beslut om korttidsvistelse utanför det egna
hemmet

7 § och 9 § 6. LSS

16.10

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
utanför det egna hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov.

7 § och 9 § 7. LSS

Handläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
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Enl. SKL riktlinjer

Handläggare har delegation
att fatta beslut för vuxna
personer.
Inom IFO

39

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

16.11

Beslut om boende i familjehem för barn och
ungdomar

§ och 9 § 8. LSS

Individutskott

16.12

Beslut om boende för barn och ungdomar i
bostad med särskild service.

7 § och 9 § LSS

Biståndshandläggare

hos annan huvudman(köp av plats)

16. 13 Beslut om boende för vuxna i bostad med
särskild service etc.

Individutskott

7 § och 9 § 9 LSS

inom kommunen

Handläggare

hos annan huvudman (köp av plats)

Biståndshandläggare
Individutskott
Enhetschef

16. 14 Beslut om var verkställighet av boende inom
kommunen ska ske
16.15 Beslut om daglig verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete
och inte utbildar sig.

7 § och 9 § 10 p LSS

Handläggare
Biståndshandläggare
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Personkrets 1 och 2

40

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

16.16

Beslut om att utbetala assistansersättning till 11 § LSS
annan person än den som är berättigad till
insatsen

Enhetschef

16.17

Beslut om upphörande av insats enligt LSS

Handläggare
Handläggare har delegation att fatta
Biståndshandläggare beslut för vuxna personer

16.18

Beslut om återbetalningsskyldighet

16.19

Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS 16 § 2 st LSS
för person som inte är bosatt i kommunen

Handläggare
Handläggare har delegation att fatta
Biståndshandläggare beslut för vuxna personer
Inom IFO
Enhetschef

16.20

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

Handläggare
Handläggare har delegation att fatta
Bistånds- handläggare beslut för vuxna personer

16.21

Beslut om att anmäla behov av ersättning för 5 § 2 st. LASS
personlig assistans till Försäkringskassan.

Bistånds- handläggare Gäller under förutsättning att
den enskilde ansökt om
personlig assistent enligt LSS,
inte enligt SoL

16.22

Anmälan till överförmyndare att person som 15 § 6. LSS
omfattas av LSS är i behov av
förmyndare, förvaltare eller god man

Handläggare
Handläggare har delegation att fatta
Bistånds- handläggare beslut för vuxna personer
Enhetschef

12 § LSS

16 § 3 st. LSS

Områdeschef
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Inom IFO

Inom IFO

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

41
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

16.23

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

15 § 6. LSS

Biståndshandläggare
Enhetschef

16.24

Anmälan av personskada i verksamhet enligt 11 § LSS-förordningen
(1993:1090)
LSS

Individutskott
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Dessa ärenden bör inte
delegeras till tjänsteman se
SOSFS 1996:17

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

42
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

17

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION (AMI)

17.1

Integrationsenheten skall fullgöra och ansvara för 4 kap 1 § SoL Områdeschef social- och arbetsmarknadsnämndens uppgifter i
samband med mottagning av flyktingar och deras anhöriga. För dessa personer fullgör integrations- enheten också social- och
arbetsmarknadsnämndens uppgifter beträffande försörjningsstöd och förskott på förmån.
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TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER
Ärende
Lagrum
Delegat
Anmärkning, kommentar
18. Besked att bevilja tillstånd för
Tobaksförsäljning.

5 kap. 3§

Tjänsteman

2.

Beslut att bevilja tillstånd för
tobaksförsäljning efter ansökan
från konkursbo.

5 kap. 9§

Tjänsteman

3.

Beslut att återkalla tillstånd för
tobaksförsäljning när tillståndet
Inte längre nyttjas.

7 kap. 10§ 1 p.

Tjänsteman

4.

Beslut att återkalla tillstånd för
Tobaksförsäljning när tillståndshavaren inte längre uppfyller de
krav som gällande för tillstånds
meddelande, det förekommit
brottslig verksamhet på
försäljningsstället med tillståndshavarens vetskap eller tillståndshavaren meddelats varning utan
att förhållandet som föranlett
varningen rättats till.

7 kap. 10§ 2,3,4 p.

Nämnd

5.

Beslut att meddela varning avseende
tobaksförsäljning.

7 kap. 11§

6.

Beslut att meddela förbud avseende
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.

7 kap. 13§

7.

Beslut att meddela varning avseende
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.

7 kap. 13§

Tjänsteman

Tjänsteman
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8.

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

44
DELEGATIONSFÖRTECKNING
7 kap. 17§

Tjänsteman
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

DELEGATIONSFÖRTECKNING

ALKOHOLLAGEN
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning, kommentar

19. Beslut att pröva lämplighet av
egentillsynsprogram för folköl.

5 kap. 5§

Tjänsteman

2.

Ändring av serveringstid inom
normtid.

8 kap. 19§

Tjänsteman

3.

Tillfälligt utökad serveringstid vid
enstaka tillfälle.

8 kap. 2§

Tjänsteman

4.

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

8 kap. 2§

Tjänsteman

5.

Beslut om utökat serveringstillstånd till
allmänheten. (utökat serveringsyta)

8 kap. 2§

6.

Beslut om serveringstillstånd till förening,
företag eller annan slutet sällskap under
enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle.

8 kap. 2§

7.

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

9 kap. 12§ 2 st

Tjänsteman

8.

Begäran att omedelbart återkalla
serveringstillstånd då nämndens besluta
inte kan avvaktas.

9 kap. 18§ 2-3p.

Ordförande

9.

Beslut att meddela tillståndshavare
erinran.

Tjänsteman

9 kap. 17§
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10.

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

9 kap. 8§

Tjänsteman

11.

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

9 kap. 13§

Tjänsteman

12.

Begäran av biträde av
polismyndighet för utövade av
tillsyn.

9 kap. 9§

Tjänsteman

13.

Beslut att anföra besvär över beslut
av besvärsmyndighet.

23§ Fvl

Tjänsteman

14.

Avvisning av för sent inkommen
överklagande.

24§ Fvl

Tjänsteman

15.

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

25§ Fvl

Tjänsteman

16.

Omprövning av överklagat beslut.

27§ Fvl

Tjänsteman

17.

Beslut att begära inhibition

29§ Fvl

Tjänsteman

18.

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

9 kap. 18§ 1p.

Tjänsteman
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19

Beslut att förordna extra tillsynspersonal.

47
DELEGATIONSFÖRTECKNING
9 kap. 6§

Tjänsteman

Delegation enligt punkterna 13, 14, 16, 17 gäller endast ärenden där delegat fattat det ursprungliga beslutet
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:

Internkontrollplan år 2020 för social- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har arbetat med internkontrollplanen och föreslå vissa förändringar. Samtliga förslag
på förändringar är markerade med röd text i bifogat material.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner föreslagna ändringar i
internkontrollplanen för år 2020.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson
Förvaltningschef

Bilagor
Internkontrollplan
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1 Internkontroll i Hallsbergs kommun
1.1 Styrande dokument
Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, ett reglemente för intern kontroll. Av reglementet beskrivs organisation med uttalade
ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens rapporteringsskyldighet.
Av reglementet framgår följande:







Kommunstyrelsen har ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar.
Kommunstyrelsen skall utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs besluta om
sådana.
Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen.
Rapport angående genomförd intern kontroll enligt plan skall lämnas av förvaltningschefen till respektive nämnd och
kommunstyrelsen.
Utsedd kontrollansvarig skall genomföra granskning av kontrollmoment för respektive rutin/system enligt den fastställda
interna kontrollplanen.
Nämnden skall varje år, senast i samband med beslut om internbudgeten, anta en särskild plan för innevarande års
granskning/uppföljning av den interna kontrollen.

1.2 Organisation
Enligt reglementet (§2) har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger
ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens
kontrollbehov. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas.
Vidare framgår (§3) att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den
enskilda nämnden har därvid att tillse att:



En organisation upprättas för den interna kontrollen
Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen

Inom nämnd eller styrelse ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en
god intern kontroll kan upprätthållas.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollplan
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Av reglementet framgår att kommunstyrelsen skall, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens
samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder.

1.3 Riskbedömningsmatris
4

3

6

Allvarlig
Kännbar
Lindrig
Försumbar

10 11 17

18 19

4

2

12 13 14

1

5

Sannolikhet

Konsekvens

4

Sannolik (det är mycket
troligt att fel uppstår)

3

Möjlig (det finns en möjlig
risk)

2

Mindre sannolik (risken är
mycket liten)

1

Osannolik (risken är så gått
som obefintlig)

Allvarlig (uppfattas som
allvarlig för intressenter
och/eller Hallsbergs
kommun)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och/eller Hallsbergs
kommun)
Lindrig (uppfattas som liten
för intressenter och/eller
Hallsbergs kommun)
Försumbar (är obetydlig för
intressenter och/eller
Hallsbergs kommun)

9

3

7

8

15 16

Sannolikhet

2

1

1

2

3

4

Konsekvens

11

Allvarlig

8

Kännbar Totalt: 19
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Område
Ekonomi

Personal

Administration

Risk
Att inte alla chefer följer rutiner för ekonomisk
uppföljning
Tas bort!

Sannolikhet
3. Möjlig

Konsekvens
4. Allvarlig

Riskvärde
12

2

Att attestförteckning inte är uppdaterad, att
attester inte sker enligt reglemente och
förteckning, att obligatoriska uppgifter inte finns
på leverantörsfakturor

3. Möjlig

3. Kännbar

9

3

Att återsökning av statsbidrag ej sker
regelbundet
Tas bort!

4. Sannolik

4. Allvarlig

16

4

Att ingångna avtal inte följs

4. Sannolik

3. Kännbar

12

5

Att inte rätt lön och/eller rätt ersättning betalas
ut till rätt person och för rätt period

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

6

Att ingen anmälan sker till enhetschef efter 200
dagar. (LAS-arna)
Tas bort!

4. Sannolik

4. Allvarlig

16

2. Mindre sannolik

4. Allvarlig

8

2. Mindre sannolik

4. Allvarlig

8

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

1

7
8

Verksamhetsspecifik

9

Att sjukfrånvaron ökar
Läggs till!
Att politiskt fattade beslut inte verkställs
och/eller inte återrapporteras till nämnden
Att beslut i nämnden inte innehåller en tydlig
tidsangivelse för verkställighet och återrapport
Att personuppgiftsincidenter sker
Läggs till!
Att narkotiska preparat i akut- och buffertförråd
försvinner

10

Att narkotiska preparat hos brukare försvinner

4. Sannolik

4. Allvarlig

16

11

Kontrollera lyftar enligt plan

4. Sannolik

4. Allvarlig

16
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Område

Risk
Att de boende i SÄBO inte får möjlighet att gå ut
varje dag, om de vill.
Tas bort!

Sannolikhet
3. Möjlig

Konsekvens
3. Kännbar

Riskvärde
9

13

Att alla kommunbosatta inte är registerförda och
har en introduktionsplan per hushåll

3. Möjlig

3. Kännbar

9

14

Att alla deltagare inte är registrerade i
verksamhetssystemet.

3. Möjlig

3. Kännbar

9

15

Att utbetalning inte endast görs till
bidragsberättigad person

2. Mindre sannolik

4. Allvarlig

8

16

Att utbetalning inte görs till rätt person.

2. Mindre sannolik

4. Allvarlig

8

17

Att anmälningarna inte hanteras omedelbart

4. Sannolik

4. Allvarlig

16

18

Att förhandsbedömningar inte sker inom två
veckor

4. Sannolik

4. Allvarlig

16

19

Att utredningar inte är avslutade inom fyra
månader.

4. Sannolik

4. Allvarlig

16

12

Att avvikelsehantering inte görs i enlighet med
Socialtjänstlagen (SoL)
Läggs till!
Att inte återkoppling av resultatet från nämndens
mål, som mäts i brukarenkäterna (trygghet,
delaktighet och inflytande)
Läggs till!
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2 Internkontrollplan
2.1 Ekonomi
Risk
Att inte alla chefer följer rutiner för ekonomisk uppföljning
Tas bort!

Att attestförteckning inte är uppdaterad, att attester inte sker enligt
reglemente och förteckning, att obligatoriska uppgifter inte finns på
leverantörsfakturor

Att återsökning av statsbidrag ej sker regelbundet
Tas bort!

Att ingångna avtal inte följs

Kontrollmoment
Prognos
Ansvarig funktion?
Områdeschef
Kontrollfrekvens?
Månadsvis
Vad ska kontrolleras och hur?
Att alla chefer följer rutiner för ekonomisk uppföljning.
Allkontroll att alla chefer fyllt i avsedd blankett
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Att attestförteckning är uppdaterad,attester sker enligt reglemente och förteckning
Ansvarig funktion?
Ekonomiassistent
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Vad ska kontrolleras och hur?
genom stickprov
Att obligatoriska uppgifter finns på leverantörsfakturor
Ansvarig funktion?
Ekonomiassistent
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Vad ska kontrolleras och hur?
Genom stickprov
Att återsökning av statsbidrag sker regelbundet
Ansvarig funktion?
Enhetschef
Kontrollfrekvens?
Månadsvis
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Att ingångna avtal följs
Kontrollfrekvens?
Årsvis
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Risk

Kontrollmoment
Vad ska kontrolleras och hur?
Stickprov
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

2.2 Personal
Risk
Att inte rätt lön och/eller rätt ersättning betalas ut till rätt person och
för rätt period

Att ingen anmälan sker till enhetschef efter 200 dagar.
Tas bort!

Att sjukfrånvaron ökar
Läggs till!

Kontrollmoment
Att rätt person får rätt lön och/eller rätt ersättning för rätt period
Ansvarig funktion?
Enhetschef
Kontrollfrekvens?
Halvårsvis
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Att anmälan sker till enhetschef efter 200 dagar
Ansvarig funktion?
Personalhandläggare
Kontrollfrekvens?
Månadsvis
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Följa sjukfrånvaro
Ansvarig funktion
Enhetschef
Kontroll frekvens
Kvartalsvis
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

2.3 Administration
Risk
Att politiskt fattade beslut inte verkställs och/eller inte
återrapporteras till nämnden

Kontrollmoment
Att politiskt fattade beslut verkställs och/eller återrapporteras till nämnden
Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare
Kontrollfrekvens?
Månadsvis
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Risk

Att beslut i nämnden inte innehåller en tydlig tidsangivelse för
verkställighet och återrapport

Att personuppgiftsincidenter sker
Lägg till!

Kontrollmoment
Hur dokumenteras kontrollen?
i Stratsys
Kontroll av tydliga tidsangivelser för verkställighet och återrapportering
Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare
Kontrollfrekvens?
Månadsvis
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Kontroll av inkomna incidentrapporter
Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

2.4 Verksamhetsspecifik
Risk
Att narkotiska preparat i akut- och buffertförråd försvinner

Att narkotiska preparat hos brukare försvinner

Kontrollera lyftar enligt plan

Kontrollmoment
Att räkna narkotiska preparat i akut- och buffertförråd
Ansvarig funktion?
Sjuksköterska
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Vad ska kontrolleras och hur?
Räkna att antal narkotiska preparat överensstämmer med listor
Allkontroll ska göras
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Att räkna narkotiska preparat hos brukare
Ansvarig funktion?
Sjuksköterska
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Kontroll av lyftar
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Risk

Att de boende i SÄBO inte får möjlighet att gå ut varje dag, om de vill.
Tas bort! Redovisas i tertial- delår och årsbokslutsrapport.

Att alla kommunbosatta inte är registerförda och har en
introduktionsplan per hushåll

Att alla deltagare inte är registrerade i verksamhetssystemet.

Att utbetalning inte endast görs till bidragsberättigad person
Tas bort! Ersätts med:
Att utbetalning inte görs till rätt person.
Kontroll av att SUS (Swedbanks utbetalningssystem) används som
betalningsmetod vid utbetalning av ekonomiskt bistånd

Att rutinen inte följs i de fall ekonomiskt bistånd måste betalas ut med
annat betalningssätt än SUS

Kontrollmoment
Ansvarig funktion?
Hjälpmedelstekniker
Kontrollfrekvens?
Q4 (vartannat år) Senast utförd 2018
Vad ska kontrolleras och hur?
Alla lyftar ska kontrolleras enligt plan
Hur dokumenteras kontrollen?
Dokumentation av hjälpmedelstekniker
Att de boende i SÄBO får möjlighet att gå ut varje dag om de vill.
Ansvarig funktion?
Enhetschef
Kontrollfrekvens?
Månadsvis
Se över registreringar och introduktionsplaner
Ansvarig funktion?
Enhetschef
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Kontroll av registrering i verksamhetssystem
Ansvarig funktion?
Enhetschef
Kontrollfrekvens?
Halvårsvis
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Att bidrag går till bidragsberättigad person
Ansvarig funktion?
Enhetschef
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Att utbetalning görs till rätt person
Ansvarig funktion?
Enhetschef
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Risk

Att anmälningarna inte hanteras omedelbart

Att förhandsbedömningar inte sker inom två veckor

Att utredningar inte är avslutade inom fyra månader.

Att avvikelsehantering inte görs i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL)
Läggs till!

Kontrollmoment
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Att anmälningar hanteras omedelbart
Ansvarig funktion?
Enhetschef
Kontrollfrekvens?
Månadsvis
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Att förhandsbedömningar skett inom två veckor
Ansvarig funktion?
Enhetschef
Kontrollfrekvens?
Månadsvis
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Att utredningar avslutats efter fyra månader
Ansvarig funktion?
Enhetschef
Kontrollfrekvens?
Månadsvis
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Områdeschef
Kontrollfrekvens?

Att inte återkoppling av resultatet från nämndens mål, som mäts i
brukarenkäterna (trygghet, delaktighet och inflytande)

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Områdeschef

Läggs till!
Kontrollfrekvens?
En gång om året
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Risk

Kontrollmoment
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
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