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Föredragande

1 – Mötets öppnande
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Föredragande

2 – Upprop
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Föredragande

3 – Godkännande av dagordning
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Föredragande

4 – Val av justerare
Ärendebeskrivning
Förslag till justering 10 april kl 16:00
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Föredragande

5 – Anmälan om jäv
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6 - Ersättning till kommunens ledsagare

Föredragande

(19/SAN/44)

Ärendebeskrivning
Översyn av ersättning för kommunens ledsagare.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att tillämpa uppdragsanställning av ledsagare
och höja arvodet för år 2019-05-01 till 135 kronor/timme

Beslutsunderlag


Översyn av ersättning för kommunens ledsagare
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7 - Riktlinjer för biståndshandläggning enligt
Socialtjänstlagen. Handbok med
handläggningsstöd. Vård och omsorg.

Föredragande

(19/SAN/7)

Ärendebeskrivning
Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen gällande vård och omsorg.

Förslag till beslut
Att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner föreslagna riktlinjer för vård och omsorg i
Hallsbergs kommun

Beslutsunderlag



TS Riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen
Reviderade riktlinjer för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen. Handbok med
handläggningsstöd. Vård och omsorg.
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Föredragande

8 – Information om GDPR
Ärendebeskrivning
Birgitta Rydén informerar nämnden om GDPR.
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9 - Ekonomisk uppföljning (19/SAN/98)
Ärendebeskrivning



Muntlig redogörelse
Orsak, analys och åtgärd

Beslutsunderlag



Månadsrapport mars 2019
Övertid SAF 2017-2019
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Föredragande
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Föredragande

10 – Sjukfrånvaro
Ärendebeskrivning

Information om redovisning kvartalsvis och fördjupad redovisning av hemtjänst väster.
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11 – Information om sjuksköterskesituationen
Ärendebeskrivning
Muntlig information.
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Föredragande
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12 - Riktlinjer för Familjehemsenheten i
Hallsberg (19/SAN/111)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Riktlinjer för familjehemsenheten i Hallsberg.

Förslag till beslut
Att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner föreslagna riktlinjer för familjehemsenheten i
Hallsberg

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Riktlinjer för Familjehemsenheten i Hallberg
Riktlinjer Familjehemsplaceringar barn och unga
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13 - Samhällsorientering för nyanlända
flyktingar alternativt skyddsbehövande och
deras anhöriga (19/SAN/110)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Samhällsorientering är ett kommunalt uppdrag och utgör en utbildningsinsats för nyanlända
invandrare. Samhällsorienteringen är en obligatorisk insats och preciseras i förordning
(2010:1138/2017:820) om samhällsorientering. Av bestämmelserna framgår att kommunen ska
anta en plan för samhällsorientering. i planen ska samhällsorienteringens innehåll och omfattning
anges. Planen ska revideras när det behövs. Hänsyn ska då tas till nya förutsättningar och hur
genomförandet fungerat.

Förslag till beslut
Att social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås anta planen för samhällsorientering 2019.

Beslutsunderlag


Samhällsorientering för nyanlända flyktingar alternativt skyddsbehövande och dess
anhöriga
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Föredragande

14 - Svar på motion (19/SAN/77)
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens svar på motion inkommen till kommunfullmäktige,
20180913, "Våga tänka utanför ramarna för att skapa nya jobb för att trygga den framtida
kompetenshöjningen". Se bifogad handling, bilaga 1.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås lämna föreslaget motionssvar till kommunstyrelsen
för vidare beredning och beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse. Svar på motion inkommen till fullmäktige "Våga tänka utanför ramarna för
att skapa nya jobb och för att trygga den framtida kompetensförsörjningen".
Svar på motion - "Våga tänka utanför ramarna för att skapa nya jobb och för att trygga den
framtida kompetensförsörjningen". Hallsbergs kommun
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Föredragande

15 - Budget (19/SAN/121)
Ärendebeskrivning

Feriearbete:
Hallsbergs kommun har sedan 1989 erbjudit feriearbete till kommunens ungdomar 16-18 år, samt
pågående ärenden som omfattar ungdomar inom individ- och familjeomsorgen. Feriearbete
erbjuds med motiveringen: " för dig som inte har hittat annat feriearbete."

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltingen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna
förvaltningens information om feriearbete.

Beslutsunderlag


TS Riktlinjer för feriearbete
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16 - Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk
redovisning för Alkoholhandläggning i
Sydnärke 2018 (19/SAN/108)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för Alkoholhandläggning och tobakstillsyn år
2018.

Förslag till beslut
Att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och den ekonomiska
redovisningen samt lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag



TS Verksamhetsbeskrivning av alkoholhandläggning och tobakstillsyn år 2018
Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för Alkoholhandläggningen och
tobakstillsynen i Syd Närke 2018
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Föredragande

17 – Bemanningschef
Ärendebeskrivning
Muntlig information.
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18 – Utbildning verksamheten för personer
med funktionsnedsättning
Ärendebeskrivning
Muntlig information.
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Föredragande
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19 – Förvaltningschef/områdeschefer
informerar
Ärendebeskrivning
Muntlig information.
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20 – Frågor till förvaltningen/ordförande
Ärendebeskrivning
Frågor ska vara inne senast 2/4 kl. 12:00.
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Föredragande

21 – Meddelanden
Ärendebeskrivning
Pärm med meddelanden kommer att finnas tillgänglig under mötet.
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22 – Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Pärm med delegationsbeslut kommer att finnas tillgänglig på mötet.
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Föredragande

Ersättning till kommunens ledsagare
6
19/SAN/44
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Tjänsteskrivelse

Side 1 av 1

Datum: 2019—02-26

Ersättning

till

kommunens

Dnr:

\Q\gl\kll

Iedsagare

Ärendebeskrivning
Översyn av ersättning för kommunens Iedsagare

Förslag

beslut

till

-att tillämpa uppdragsanställning

av Iedsagare och höja arvodet för är 2019-05-01

till

135

kronor/timma

Ärendet
Under de senaste ären har rekryteringen och bibehällandet av Iedsagare
orsak är att timersättningen för Iedsagare

i

varit svär.

En bidragande

kommunen är betydligt Iägre än närliggande kommuner.
som förvaltningen har ett start behov av, sä är det
i

För att kunna behälla och nyrekrytera Iedsagare,

nödvändigt
I

med denna

dagsläget Iigger

för

kommunens

översyn.

kommunens ersättning till

Iedsagare pä 80 kronor/timme. Utifrän att ersättningen

Iedsagare inte har reglerats under flertalet är sä ser förvaltningen behovet av att

justera ersättningen.

Genom

kontakt

med

vära närliggande

kommuner Sydnärke sä har förvaltningen skaffat sig en
med Hallsbergs kommun avseende
i

bild

av hur andra kommuners niväer tillämpas ijämförelse
ersättningens form och storlek.

Tvä av Sydnärkekommunerna använder
arvode. Arvodet Iigger mellan 116

-—

sig

av uppdragsanställning och utbetalningen sker form av
i

151 kronor/timma. Tvä andra kommuner tillämpar

timanställning och timlönen har ett spann mellan 126

— 148 kronor/timma,

utöver timlönen

tillkommer OB-tillägg och semesterersättning.
Efter

denna omvärldsbevakning

kommun

föresläs att Hallsbergs

uppdragsanställning av Iedsagare och höja arvodet

till

ska fortsätta att tillämpa

135 kronor/timma för

att ligga

i

nivä

närliggande kommuner. Detta skulle innebära en höjning av ärsprognosen för ersättning

kommunens
blir

Iedsagare för är 2019 frän 351 360 kronor

därmed 236 460kronor och

till

till

587 820 kronor. Ökningen per helärsbasis

är beräknad pä antal beviljade ledsagartimmar

i

februari

2019.

Social—

med

och arbetsmarknadsförvaltningen

Sandra Leontiou
Enhetschef Vuxenenheten

Version 1.3
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Riktlinjer för biståndshandläggning enligt
Socialtjänstlagen. Handbok med
handläggningsstöd. Vård och omsorg.
7
19/SAN/7
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Riktlinjer för

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:

biständshandläggning enligt Socialtjänstlagen

Ärendebeskrivning
biständshandläggning enligt Socialtjänstlagen gällande värd och omsorg.

Riktlinjer för

Förslag

till

beslut

Att Social- och
Hallsbergs

arbetsmarknadsnämnden godkänner föreslagna

riktlinjer för

värd och omsorg

i

kommun

Ärendet
Biständshandläggare, enhetschef och omrädeschef inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen

har haft

gemensamma

riktlinjer för

förslaget

Social—

i

diskussioner tillsammans

med

beredningsutskottets representanter kring

biständshandläggning enligt Socialtjänstlagen för värd och omsorg och kommit fram

bilagan.

och arbetsmarknadsförvaltningen

Sandra Leontiou
Fö

alt

ngsch

Enhetschef

Büagor
Riktlinjer för

biständshandläggning enligt Socialtjänstlagen
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till

Riktlinjer för

biständshandläggning enligt Socialtjänstlagen

Handbok med handläggningsstöd
Värd och omsorg

Social-

och arbetsmarknadsförvaltningen

Omräde Biständsbedömning
Senast reviderad 2019—03-13
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1.

INLEDNING
styrelsens

axis, Social
Handläggning av biständ ska ske enligt gällande Iagstiftning, rättspr
s riktlinjer, avtal,
naden
— och arbetsmark
föreskrifter och allmänna räd, samt utifrän Social
beviljas enligt Socialtjänstlagen,
överenskommelser och rutiner för verksamheten. lnsatser som
individuellt utformade för att
äldreomsorgen ska vara förebyggande, kompletterande och

(SOL)

i

kan tillgodose sina behov eller kan fä dem
främja den enskildes självständighet. Den som inte själv
lnämnden, för sin försörjning och för sin
tillgodosedda pä annat sätt, har rätt till biständ av socia
det
det tillförsäkras en skälig levnadsnivä. Bistän
Iivsföring övrigt. Den enskilde ska genom bistän
i

1
het att leva ett självständigt Iiv (SOL 4 kap.
ska utformas sä att det stärker hans eher hennes möjlig
att
för
den enskilde kan ha
ing övrigt rymmer alla de olika behov som
Q).

Begreppet

tillförsäkras

livsför

en

i

ska ingä. En individuell

som främjande

Det är därför inte möjligt

skälig levnadsnivä.

för att

att

behov som
verka
hand
lnsatser ska första

ange

vilka insatser eller

bedömning mäste göras varje enskilt fall.
den enskilde ska kunna ba kvar den egna bostaden,
i

i

lagen
(Socialstyrelsen, 2007). Enligt Socialtjänst

kvarboendeprincipen,
omvärdnadsinsatser och serviceinsatser.

annat praktisk hjälp

|

kan hjälp

i

hemmet

delas

in

i

bland annat de personliga insatser
Med serviceinsatser avses b|and
behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov.
hem färdiglagad
hemmets skötsel säsom städning, tvätt, inköp och att fä

som
mat

i

enligt

Med omvärdnad avses

med

(mattjänst).

g. Riktlinjerna ska
de mest förekommande insatserna inom värd och omsor
ättningar för ett fortsatt gott
en ökad tydlighet organisationen och skapa föruts
vara en vägledning inför
kvaliteten för den enskilde. Riktlinjerna ska

riktlinjerna beskrivs

ocksä bidra

till

i

samarbete och därmed öka

De

beslut.

är tolkningar av Iagtexter‚ författningar,

domar och utlätanden

1.1 SYFTE
Syftet

med tillämpningsreglerna

i

dokument

detta

är att ge

frän Socialstyrelsen.

den enskilde och förtroendevalda en

som politisk
vägledningar som berörd nämnd antagit
översikt över lagstiftningen och riktlinjer samt
ggare
handlä
lagen (SOL). Syftet är ocksä att
grund för myndighetsutövningen enligt Socialtjänst
myndighetsutövningen. Social- och
pä en helhetssyn av människan med
arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet bygger
Den enskilde ska fä bestämma och päverka sin
utgängspunkt för individuellt anpassade insatser.
frivillighet
respekt. Socialtjänstlagen bygger pä
egen vardag, känna trygghet och bli bemött med

inom äldreomsorgen ska

fä

vägledning

i

och självbestämmande.

1.2

MAL

levnadsvillkor‚
främja en utveckling som syftar till jämlikhet
heter att ta del av
ska syfta till att öka den enskildes möjlig
solidaritet och trygghet. Verksamheten
msten av social ohälsa. Social- och
samhällets gemenskap och förebygga uppko
utveckla
ska särskilt inrikta sig pä att frigöra och
arbetsmarknadsförvaItningens verksamhet
den enskildes eget ansvar.
enskildes egna resurser utan att ta över
i

Mälet

1.2.1

med utformade

riktlinjer är att

—
SOC!ALTJÄNSTENS MÄL 1 KAPITLET

:
s och solidaritetens grund främja människornas
1 & Samhällets socialtjänst ska pä demokratin
5

Page 33 of 116

'

ekonomiska och

°

jämlikhet

'

i

sociala trygghet

levnadsvillkor

aktive deltagande

samhällslivet

i

Socialtjänsten ska under hänsynstagande
inriktas

pä att

till

människans ansvar för

sin

och andras sociala situation

frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga

pä respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

1.3

SOCIALNÄIVINDENS UPPGIFTER

Enligt 3

kap 4 9 SOL ska“ socialnämnden

i

den uppsökande verksamheten upplysa

socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda hjälp. Det innebär att

vetskap

om

att

en person har behov av

kommunen ändock

1.4

ha ett

visst

insatser,

men

att

denne tackar

om

om socialtjänsten
ne}

till

har

dessa‚ kan

ansvar för att pä nytt erbjuda biständ.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR OLIKA GRUPPER

Enligt 5

kap 4—8 @@ SOL anges särskilda bestämmelser för äldre människor och människor

med

funktionshinder.

1.5 RIKTLINJER

som vägledande rekommendationer vid

Riktlinjer är att betrakta

ska“ tillämpas inom ramen för socialtjänstlagen och

1.6

alltid

tas

om

biständ. Riktlinjerna

av dess bestämmelser

ärenden där behoven överstiger kommunens
upp samräd med enhetschef som sedan fattar beslut.

helhetssyn och individuell prövning.

ärendet

beslut

med beaktande

l

om

riktlinjer

ska"

i

"HJÄLP 055 ATI'

— SYNPUNKTER OCH KLAGOMÄLSHANTERING
den enskilde om rutiner för synpunkter och klagomälshantering.

BLI BÄ'I'I'RE"

Handläggaren ska" informera

Synpunkter och klagomälshanteringen kan

gälla insatsens

utförande eller ärendets formelle

handläggning. Rapportering av synpunkter och klagomäl sker enligt Social- och

arbetsmarknadsnämndens
blanketten

2.

med

instruktion och ska" diarieföras. Registratorn förvarar originalet av

synpunkter efter

att

ärendet är avslutat.

LAGSTIFTNING
som

främst regierar verksamheten för värd och omsorg

De

lagar

-

Socialtjänstlagen (SOL)

.

Förvaltningslagen (FL)

.

Offentlighets- och sekretesslagen (DSL)

'

Kommunallagen

(KL)

Verksamheten päverkas även av andra
.

Hälso- och sjukvärdslagen (HSL)

.

Äktenskapsbalken (ÄktB)

.

Sambolagen (2003376)

.

Lag

om

lager sä

som:

registrerat partnerskap
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är:

Föräldrabalken (1949381)

.

Andre

lager

som

finns

inom

socialtjänstens

verksamhetsomräden och som päverkar verksamheten:

vissa funktionshindrade
om stöd och service
Lag om värd av missbrukare vissa fall (LVM)

.

Lag

.

till

(LSS)

i

2.1

BARNKONVENTIONEN

bästa särskilt beaktas.
1 kap 2 @ SOL stadgas att "Vid ätgärder som rör barn ska barnets
för barn ska vad som är
Vid beslut eller andre ätgärder som rör värd- eller behandlingsinsatser
l

bäst för barnet vera avgörande.

Med

barn avses varje människa under 18

Detta innebär att konsekvenserna för barnen

alltid

är."

ska övervägas innen beslut fattas. Vid

har skett. Barnkonventionen
avslagsbeslut ska det alltid dokumenteras att sädant övervägande
ratificerat den.
gäller för alla barn som befinner sig ett land som har
i

Fyra av sak-artiklarna

och 12

tolkas. Artikel 2, 3,

Barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska

i

6

de fyra huvudprinciperna:

kallas für

värde och rättigheter och att ingen fär diskrimineras.
främsta rummet Vid alla ätgärder
Artikel 3 enger att det är barnets bästa som ska komma
och har
som rör barnet. Begreppet "barnets bästa" är konventionens grundpelare
bästa
barnets
Vad som är
analyserats mer än nägot annat begrepp Barnkonventionen.
äsikt och erfarenhet.
mäste avgöras varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen
och utveckling. Artikeln handlar
Artikel 6 understryker varje barns rätt till |iv, överlevnad
andliga, moraliska, psykiska och
inte bare om barnets fysiska hälsa utan ocksä om den

Artikel 2

°
°

handlar

om

alla

barns

Iika

i

i

i

'

sociala utvecklingen
'

Artikel
alla

12 nyter fram barnets

frägor

som

rätt att bilde

och uttrycka sine äsikter och

berör barnet. När äsikterna beaktas ska hänsyn tas

till

fä

dem beaktade

i

barnets älder och

mognad (Barnkonventionen).
handläggning av ärende som rör ham är det av
Barnperspektivet handläggningen innefattar:

särskilt vikt att

ha ett barnperspektiv.

|

i

'

Att

i

samarbete

med

föräldrarna

uppmärksamma

barnets behov och situation

med

tydlig

föräldrarnas funktionshinder alternativt psykiska mäende.
hembesök för att bedöma vilket biständ
Att Vid behov och samräd med föräldrarna göra
familjen behöver med hänsyn till barnets behov.
barnet, med beaktande av dass älder
Att Vid behov och samräd med föräldrarna tala med
med hänsyn till barnets behov.
och mognad, för att bedöma vilket biständ familjen behöver

koppling

till

i

'

i

Att

riktlinjer

om
'

'

en helhetsbedömning, med stöd lokala
kunskaper som finns
och policydokument, Barnkonventionen och med hjälp av de

bedöma vad som

i

är barnets bästa utifrän

barn och barns behov.

Att bevaka barns

behov inom

särskilt viktiga

om

räden

som

t.ex.

boende, umgänge

med

och ungdomars ferieinkomster.
föräldrar, hälsa, fritidsaktiviteter, skolaktiviteter
som gjorts
dokumentera hur barnets behov beaktats, vilka eventuella överväganden
Att

och hur detta päverkat beslutet. Detta

gäller säväl Vid negative
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som

positiva beslut.

GDPR- DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

2.2

Dataskyddsförordningen

GDPR

(General Data Protection Regulation) reglerar hur

personuppgifter. För att anpassa vära arbetsprocesser och vära lT-system

dataskyddsförordningen fokuserar
beskrivna

om

Kort
'

mer

utförligt

vi

vi

ska behandla

till

pä 12 prioriterade omräden. Dessa och andra omräden finns

nedan. Det finns även mallar

som

stöd för att underlätta arbetet.

förordningen

Alle

personuppgiftsbehandlingar mäste ha

(anställningsavtal, avtal

med

rättslig

grund,

till

exempel

avtal

kund), allmänt intresse (forskning, statistik, arkiv)

myndighetsutövning (bygglov, ekonomiskt biständ) och rättsliga förpliktelser (till exempel
bokföringsskyldighet). Har vi ingen rättslig grund kan vi vissa fall arbeta med samtycken.
i

‘

Varje verksamhet ansvarar för sina egna personuppgiftbehandlingar
Rättigheterna stärks för enskilda personer. Det ställs strängare krav pä att

'

om

hur

ska informera

vi

hanterar medborgarens personuppgifter.

vi

'

som hanterar personuppgifter stärks. Personuppgifter ska exempelvis
skyddas sä att bare de som är behöriga kan se eller arbeta med uppgifterna. Uppgifterna
mäste även skyddas sä de inte förstörs genom olyckshändelse.

'

Ändamälet mäste vara

Kraven pä lT-system

tydligt vid insamlingen

personuppgifter än nödvändigt,

till

exempel

av uppgifter. Vi fär inte samla

in fler

för att "det kan vara bra att ha".

En sanktionsavgift kan utdömas vid brott mat förordningen. Det är Datainspektionen

'

som

är tillsynsmyndighet.
'

mot dataskyddsförordningen

Vid brott

eller

datalagen kan även den eller de drahbade

begära skadeständ/ersättning.

3.

SOCIAL

Handlingar
vara

som

tillräckliga,

DOKUMENTATION
upprättas och gäller enskilda ska begränsas
väsentliga och ändamälsenliga

dokumentation är en
Social

del av kvalitetssäkring

dokumentation kräver

ett

3.1

förhällande

till

att innehälla uppgifter

vad

verksamheten som

i

gemensamt

förhällningssätt och arbetsmetod. Att

i

till

enligt lag vara av

synsätt och det ligger

dokumentera

som bedöms

saken gäller. Social

till

är att sätta ord pä

god

kvalitet.

grund för personalens
sitt

arbeta.

PERSONAKT

Handlingar ska hällas

samman en
i

personakt. En personakt ska avse endast en person.

Personakten ska innehälla namn, personnummer och andra kontaktuppgifter till den enskilde.
den enskilde saknar svenskt personnummer ska personakten stället innehälla födelsedata,

Om

i

samordningsnummer eller andra uppgifter am den enskilde. Personakten ska innehälla uppgifter
om behov av talk, behov av kommunikationsstöd, god man, förvaltare samt om det finns skyddade
personuppgifter

genom sekretessmarkering

i

folkbokföringen. Personakten ska innehälla en

upprättad journal. Anteckningarna ska hällas ordnade sä att det gär att följa och granska
handläggningen av ärendet. De ska vara strukturerade och tydligt utformade. AV handlingarna ska

det framgä vad

som

är faktiska omständigheter och händelser av betydelse

och vad som är

bedömningar. Dokumentation av händelser av betydelse ska även innehälla uppgifter om när
händelsen har inträffat samt varifrän uppgifterna kommer, vem (namn, befattning eher titel) som
har upprättat den och när den gjordes (är, mänad, dag). Ätgärder ett ärende ska fortlöpande och
i

utan oskäligt dröjsmäl dokumenteras journalen.
i
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3.2

DOKUMENTATION

niska meddelanden ska
Dokumentation av telefonsamtal, hembesök, värdplanering och elektro
begäran eller anmälan ska innehälla
göras ijournalanteckningarna. Dokumentation av en ansökan,

uppgifter

om vad

saker

gäller,

vem

eller vilka

som

uppgifterna avser,

vem som

har lämnat

hur uppgifterna har lämnats och
uppgifterna sävida de inte har lämnats anonymt, när och

namn

e Iämnar samtycke till att
och befattning pä den som tagit emot uppgifterna. Om den enskild
. Om den enskilde
nämnden fär kontakta andra mvndigheter eller personer ska det dokumenteras
äterkallar sitt samtycke ska detta dokumenteras.

om

det använts

AV dokumentation ska framgä hur den enskilde uppfattar sina behov,
sä fall vilka, vilken bedömning som
standardiserade bedömningsmetoder utredningen och
och händelser av
nämnden gjort av den enskildes behov och vilka faktiska omständigheter
AV dokumentation ska det ocksä framgä
betydelse som Iigger till grund för nämndens bedömning.
i

i

er har kommunicerats.
när och pä vilket sätt beslutsunderlaget eller andra uppgift
n av ett
till nämnden. Dokumentatio
Det ska framgä vilka synpunkter den enskilde har fört fram
vilket
ts,
t avser, vad som har besluta
beslut ska innehälla uppgifter om vem aller vilka beslute

om

och sä

fall

i

beslutsdatum
grund för beslutet, vilka skäl som Iigger till grund för beslutet,
t.
beslute
som har fattat
och vilken nämnd eller person (namn och befattning eller titel)
n eller begäran avser, vilka insatser
Dokumentationen ska även innehälla vad den enskildes ansöka
gränsat eller förenat med
som har beviljats eller avslagits helt eller delvis och om beslutet är tidsbe
ga, hur det gär till samt att
nägot annat förbehäll. Det ska framgä om beslutet gär att överkla
enskilde överklagat
nämnden kan vara behjälplig med en överklagan. Det ska framgä om den
om nämnden skickat ett överklagande vidare till
beslutet, om nämnden omprövat beslutet, samt
när förvaltningsrätten har avgjort mälet och
förvaltningsrätten. AV dokumentation ska det framgä

lagrum som

ligger

till

när avgörandet har vunnit laga

kraft.

Om nämnden

dokumentationen framgä när beslute
grund för äterkallelsen samt namn och titel pä den som

insats ska det av
ligger

till

Ätgärder

som

vidtas av

nämnden

om

heit eller delvis har äterkallat ett beslut
t äterkallats heit eller delvis, vilka skäl
fattat beslutet

om

som

äterkallelse.

upp insatsen ska dokumenteras._ AV dokumentationen
ar insatsen
insatsen har följts upp, hur den enskilde uppfatt
för att följa

i

bör framgä när och pä

vilket sätt

ade
behov och önskemäl, om nämnden har använt standardiser
en har gjort om insatsens
bedömningsmetoder och sä fall vilka, vilken bedömning nämnd
av den enskildes situation och
genomförande av beslutet, vilken bedömning nämnden gjort
Om behoven hos den enskilde
av ätgärderna har identiﬁerats genom uppföljningen.

förhällande

till

sina

i

om

nägra

insatsen inte Iängre svarar
vilka ätgärder som vidtagits för
met den enskildes behov, ska detta dokumenteras. Det ska framgä
av vilka
Avslutande av insatser ska det framgä när och
att anpassa insatsen till den enskildes behov.
n av
begära
egen
dda eller om insatsen avslutats pä
skäl insatsen har avslutats, om mälen är uppnä

förändras pä ett sätt

den

som gör

att

nämnden bedömer att den beslutade

enskilde.

3.3 IBIC
lndividens behov

möjlighet

används

till

i

centrum,

arbetssätt och ger
stödjer ett behovsinriktat och systematiskt
tänd och hälsa
ntation. För att strukturerat beskriva funktionstills

(IBIC),

strukturerad dokume

är

onshinder och hälsa, ICF. Att IBIC
klassifikation av funktionstillständ, funkti
och stöd med utgängspunkt
att det syftar till att ge den enskilde hjälp

behovsinriktat betyder

personens individuelle behov och

inte frän

utbudet av existerande
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insatser.

i

UTGÄR FRÄN INDIVIDENS BEHOV
Syftet med IBIC är blend annat att ge stöd för att identifiera och beskriva individens behov pä ett
likvärdigt sätt. Genom att använda ICF som utgär frän WHO:S definition av hälsa är det möjligt att
beskriva individens situation säväl fysiskt, psykiskt som socialt. lndividens behov blir dä
synliggjorda och uppmärksammade vilket ger stöd för vilka insatser som är Iämpliga och hur dessa
kan utformas och följas upp. Det ger även underlag för vilken kompetens som behövs för att
3.3.1 IBIC

tillgodose individens
för

behov och

stärka individens

egna

genomförandet av insatser ger verksamheter bättre underlag

som enbart

Planering och organisering

behov planeringen
organisera och bemanna.

resurser. Att utgä frän

för att

i

utgär frän insatser säkerställer inte individperspektivet.

ett

|

behovsinriktat och systematiskt arbetssätt sker därför ocksä uppföljning utifrän individens mäl,

och upplevelse av

resultat

kvalitet. Att säkerställa att insatser blir

utförda och att individens behov

samt stärka individens egna resurser är en av förutsättningarna
personer inriktas pä att de fär leva ett värdigt Iiv och känna välbefinnande.

tillgodoses

3.3.2 IBIC

omsorg

om äldre

BESTÄR AV KÄRNKOMPONENTERNA:

°

Ett

behovsinriktat arbetssätt

'

Ett

systematiskt arbetssätt

'

för att

med

En strukturerad dokumentation

individen

i

centrum

som bygger pä

nationell informations struktur

och

nationellt fackspräk

3.3.3 IBIC
°

BIDRAR TILL:

Transparens, dvs. handläggningen

blir

tydligare

och därmed även

Iättare för individen att

förstä
'

Bättre möjlighet

'

Ökad

till

delaktighet för individen

rättssäkerhet, likvärdig hantering av ansökan‚ utredning, planering och uppföljning

i

hela landet

behov
fackspräk inom äldreomsorgen

°

Bättre möjlighet att beskriva individens

'

Användning av nationellt

°

lnformationsöverföring

som

utgär frän en enhetlig, entydig terminologi, vilket kan bidra

minskaddubbeldokumentation och bättre underlag
beslutade insatser, oavsett boendeform

Möjlighet att göra uppföljning pä individnivä av resultat, mäl och upplevelse av kvalitet

'

Underlag för verksamhetsuppföljning som ärjämförbar pä

°

Organisering och resursplanering utifrän behov

°

Utveckling av nationell statistik

'

Utveckling av en evidensbaserad praktik

HANDLÄGGNINGEN

4.1

HANDLÄGGNINGSREGLER

Iförvaltningslagen finns regler för
allt

genomförande av

för planering och

'

4.

som

lokal, regional

kommunens myndighetsutövning. Under

är av vikt för ärendet dokumenteras. Före ett beslut skall innehället

och nationell nivä

utredningstiden
i

skall

utredningen

kommuniceras med den enskilde. Her den enskilde avvikande uppfattning om sakförhällanden
detta anges. utredningen skall faktadel och bedömning vara tydligt ätskilda. Säväl gynnande
I

beslut

som

avslag skall motiveras och delges

Bestämmelser

om

den enskilde med besvärshänvisning.

ärendehandläggning inom socialtjänsten anges
10
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i

till

11 kap SOL.

Social-

och

skall

eller pä
arbetsmarknadsnämnden skall utan dröjsmäl inleda utredning av vad som genom ansökan
nämnden.
av
ätgärd
annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda nägon

Alle

ärenden

startar

med en ansökan

frän

den enskilde

själv eller

en

legal företrädare, vanligtvis

exempel sjukhus,
god man/förvaltare. Ärendet kan ha aktualiserats genom en anmälan frän till
kommunens egen
anhörig och granne eher pä annat sätt till exempelvis genom iakttagelser
leda till en ansökan,
verksamhet. Handläggaren är ansvarig för att ta reda pä om en anmälan skall
skall päbörjas. Det
det innebär att den enskilde alltid mäste ge sitt samtycke till om en utredning
kunna överklaga
noggrant dokumenteras vad ansökan avser. Detta för att den enskilde skall
i

skall

beslutet heit eher delvis.

En

gemensam

och
planering av olika insatser hör ske av olika berörda personalkategorier

medverkan av den enskilde

med

eller legal företrädare.

HANDLÄGGNINGEN AVSER FÖUANDE ÄRENDETYPER ENLIGT 4 KAP
4.2.1 ANSÖKAN OM BISTÄND FORM AV HEMTJÄNST

4.2

1 &

SOL

|

vid behov, clock minst

upp och omprövas
60 tim/män

Tillsvidarebeslut. Beslutet följs

Delegat: Handläggare upp

till

en gäng per

är.

Enhetschef över 60 tim/män

4.2.2

ANSÖKAN

OM

Tillsvidarebeslut.

BISTÄND FORM AV TRYGGHETSLARNI
per
Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock minst en gäng
l

är.

Delegat: Handläggare

4.2.3

ANSÖKAN OM BISTÄND FORM AV MATTJÄNST
!

Tillsvidarebeslut. Beslutet

upp och omprövas

följs

vid

behov dock minst en gäng per

är.

Delegat: Handläggare

4.2.4

ANSÖKAN OM BISTÄND FORM AV PLATS RIKTAD DAGVERKSAMHET MED SOCIAL
l

|

INRIKTNING
Tidsbegränsade beslut. Omprövas var 6:e mänad.
Delegat: Handläggare

4.2.5

ANSÖKAN

OM

BISTÄND FORM AV PLATS
|

RIKTAD DAGVERKSAMHET

|

MED

DEMENSINRIKTNING
Tidsbegränsade beslut. Omprövas var 6:e mänad.
Delegat: Handläggare

ANSÖKAN OM BISTÄND FORM AV LEDSAGNING
Tidsbegränsade beslut. Max 1 är med omprövning after 6 mänader.
4.2.6

l

Delegat: Handläggare

BISTÄND FORM AV KORTTIDS-‚ VÄXELVÄRDS- ELLER AVLASTNINGSPLATS
Växelvärdsplats
Tidsbegränsade beslut. Korttidsplats omprövas inom tvä veckor.
omprövas inom 6 mänader.
4.2.7

ANSÖKAN

OM

!

11
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Delegat: Handläggare

ANSÖKAN OM BISTÄND FORM AV BOENDE SÄRSKILD BOENDEFORM, PERMANENT
BOENDEPLATS OCH PARBOENDE

4.2.8

l

l

Tillsvidarebeslut. Följs

upp en gäng per

är.

För

medboende

vid parboendebeslut, se separat

riktlinje.

Delegat: Enhetschef

4.2.9

ANSÖKAN

OM

BISTÄND

|

FORM AV BOENDE

|

SÄRSKILD BOENDEFORM, SERVICELÄGENHET

Tillsvidarebeslut.

Delegat: Handläggare

4.2.10

ANSÖKAN

OM

BISTÄND FORM AV KONTAKTPERSON
l

Tidsbegränsade beslut.

Max

1 är

med

möjlighet

till

omprövning.

Delegat: Handläggare

ANSÖKAN OM BISTÄND FORM AV FÖRHANDSBESKED
Tidsbegränsat. Max 6 mänader.
4.2.11

|

Delegat: Enhetschef

4.4

TOLK

För att säkerställa det ömsesidiga informationsutbytet tillhandahäller förvaltningen talk vid behov.
Kommunen har avtal med tolkservice vars service används vid behov av talk. Vid muntlig
delgivning av beslut skall tolk

alltid

tillgodogöra sig den information

4.5

som Iämnas. Bam under 18

är skall inte

användas som

tolk.

VERKSTÄLLIGHET

Ansvarig enhetschef för aktuell insats informeras när beslut

som

biständshandläggare. Detta görs via en beställning av insatsen

handläggare. Gällande hemtjänstinsatser skickas beställning
vilka Iägger

|

den enskilde kan

tillhandahällas för att säkerställa att

att insatser beviljas ska

istället

till

respektive centralplanerare,

ocksä avgiftshandläggare informeras

beslutet. Vid hemtjänstbeslut ska även antalet beviljade

4.5.1 EJ

verksamhetssystemet Lifecare

en planering för när insatserna ska utföras.

samband med

Detta görs

i

ska verkställas har fattats av

lättast via

timmar framgä

en kopia av beslutsmeddelande frän

till

om

det fattade

avgiftshandläggare.

Lifecare.

VERKSTÄLLDA BESLUT

Nämnden hör verkställa besluten omgäende. När beslut om särskilt boende ej kan verkställas
omgäende erbjuds annan insats form av utökade hemtjänstinsatser. Ej verkställda beslut enligt
i

Socialtjänstlagen rapporteras via Social— och

för värd

och omsorg

ej

verkställts

(IVG).

|

vissa

fall

inom 3 mänader,

arbetsmarknadsnämnden till Inspektionen
kan Förvaltningsrätten utdöma sanktionsavgift dä beslutet

efter att beslutet tagits.

12
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har

5.

RÄTTEN

Rätten

kan

BISTÄND

biständ har sin grund

dem

fä

skall

till

TILL

i

4 kap 1 @ SOL. Den som

tillgodosedda pä annat

den enskilde

en

tillförsäkras

sätt,

har rätt

skälig Ievnadsnivä. Biständet skall

enskildes resurser att leva ett självständigt

behov.

Med

annat

sätt,

menas

biständ av socialnämnden.

till

att

liv.

personen

behov

inte själv kan tillgodose sina

Genom

utformas sä

eller

biständet

att det stärker

den

Omvärdnadsinsatser ska tillgodose grundläggande

inte klarar av det själv eller

med

hjälp av

biständ finns det inga begränsningar 4 kap 1 & SOL

om

make/make/närstäende. Vad gäller rätt till
för vilka behov aller
vad den enskilde kan ansöka om. Det ﬁnns säledes inga rättsliga begränsningar
kommunale
genom
om
ansöka
typer av insatser som kan komma fräga eller vad den enskilde fär
annan
enskilde har rätt att ansöka om andra former av insatser eller insatser
i

i

riktlinjer.

Den

i

omfattning än de

2005/06:115
rättigheter

s.

som

ingär

i

kommunens

behovsprövade (prop.

och fä dessa individuellt
biständshandläggare informerar den enskildes

riktlinjer

87f.). Därför är det vi„ktigt att

biständ.

till

5.1 SKÄLIG

LEVNADSNIVÄ

Den enskilde

skall

genom

av
biständet tillförsäkras skälig levnadsnivä. En övergripande definition

skälig levnadsnivä för äldre

personer

med

funktionshinder

Hallsbergs

i

kommun

innefattar att

förekommande
kunna sköta sin personliga omvärdnad, sin mathällning och hemmet vanligen
av vad som
bedömningen
självbestämmande.
svsslor samt att delta samhällslivet med bibehället
personens totala behov. Hänsyn tas till
är skäligt görs en sammantagen bedömning av den enskilde
i

|

i

hur livssituationen kan se ut für personer jämförbar älder kommunen.
i

i

5.2.

ANSÖKAN

som genom
11 kap. 1 @ SoL ska socialnämnden utan dröjsmäl inleda utredning av vad
nägon
föranleda
kan
ansökan eller pä annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som
kan komma att behöva socialätgärd av nämnden. Inkommande information om att den enskilde
ansökan eller pä annat
och arbetsmarknadsnämndens insatser kan ske genom anmälan, förfrägan,
Enligt

sätt.

Anmälan kan göras av

skriftligt.

muntligt eller
enskilda personer, myndigheter och andra organisationer,
ska
inkommit
ska nedtecknas och dateras. Dä en anmälan

En muntlig ansökan

att han eller hen vill ge
handläggaren kontakte den enskilde som anmälan gäller för att fä bekräftat
insatser kommunen kan erbjuda och nägon
in en ansökan. de fall en person informerats om de
När en ansökan, en anmälan eller
klar ansökan inte föreligger ska inget ärende aktualiseras.
arbetsmarknadsnämnden har
information om att den enskilde kan behöva insatser frän social— och
Beslut om
en första bedömning omgäende göras, en sä kallad förhandsbedömning.
!

inkommit ska

Om

personen är behov av
(muntligt). Om ärendet inte
akuta insatser ska utredning, beslut och verkställighet ske omgäende
är akut ska utredning startas utan dröjsmäl.

därefter fattas.
att inleda utredning aller att inte inleda utredning ska

5.2.1

i

UTREDNING OCH BEHOVSBEDÖMNING

behov och önskemäl. AV
Biständshandläggaren ska utreda den enskildes behov utifrän ansökan,
behov och egen
hennes
utredningen ska framgä vad den enskilde ansöker om samt hans eher
omfattning kan variera heroende
uppfattning om aktuella svärigheter och resurser. Utredningens
Utredningen ska vera tillräckligt
pä den enskildes behov och vilken typ av insats som efterfrägas.
inte innehälla andra
omfattande för att ge ett tillfredsställande underlag för beslut, men fär
13
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uppgifter än vad

som

är nödvändigt för utredningens syfte. Utredning och

bedömning

ska

genomföras samräd med den enskilde och beslutet ska bygga pä en helhetssyn där hänsyn tas till
sociala, medicinska, psykologiska och pedagogiska behov. Den enskildes önskemäl och förslag ska
i

prövas. Anhöriga, närstäende eller företrädare ska,
att

om

den enskilde sä önskar, beredas möjlighet

ge sina synpunkter. Utredningen ska även omfatta mäl för de insatser som föresläs.

5.2.2

BESLUT
kan vara gynnande

Ett beslut

formuleras pä
alltid

sin helhet, ett delvis avslag eller ett helt avslag. Beslutet ska alltid

i

ett enkelt sätt sä att

den enskilde kan

innebörden av beslutet.

Vad ansökan avser

°

Vem

'

Vad som har

'

Tidsbegränsning av beslut

och frekvens, och vad

beviljats, insats
i

med

enlighet

som

°

Pä vilka Iagliga grunder

°

Handläggarens underskrift och

som

avslagits eller avvisats

riktlinjerna

beslutet fattats
titel

samt datum när beslutet

fattats

BIFALLSBESLUT

Beslutsmeddelande skickas

till

den enskilde. Biständsbeslut

handläggaren pä annat sätt fär vetskap

försämras mot den enskildes
förändrats

5.2.4

enligt

i

vilja

om förändrade

4 kap 1 5 SQL kan omprövas dä

initiativ

av den enskilde eller

genom

behov. Ett gynnande beslut fär dock inte

under pägäende beslutstid

sätillvida

den enskildes

tillständ inte

betydande omfattning.

UPPFÖUNING AV BEVILIADE INSATSER

Handläggaren ska ärligen göra uppföljning av tidsbegränsade beslut, för
enskildes behov har förändrats och
för att följa
viktigt

upp hur beviljade

om

att

utröna

om

den

beslutet hör omprövas. Biständshandläggaren har ansvar

den enskildes behov. Ett
den genomförandeplan som utföraren ska upprätta samräd

insatser utförs och att dessa tillgodoser

redskap för uppföljningen är

med den
5.2.5

beslutet ska

beslutet avser

ändrade förhällanden päkallar det. Omprövning kan göras pä
att

|

framgä:

'

5.2.3

förstä

i

enskilde.

NYPRÖVNING OCH OMPRÖVNING AV PÄGÄEN DE INSATS

Handläggaren ska

följa

fortsätta, ändras aller

upp beslutet

handläggningsförfarandet är
framställt sin

inför att beslutstiden

upphör

för att

bedöma om en

detsamma som

vid ett nytt ärende, d.v.s. efter det att

den enskilde

ansökan gör biständshandläggaren en bedömning av hjälpbehovet och

ett nytt beslut.

insats ska

upphöra. lnnan beslutstiden löpt ut ska behovet prövas pä nytt och

Omprövningen kan även ske

fattar därefter

om förändring skett av de förutsättningar som

legat

till

grund för beslutet. Vid behov kan omprövning av beslut göras pä begäran av den sökande. Vid en

omprövning av pägäencle

insats kan inte insatsen minskas

väsentligen förändrad. Ett förbehäll

gynnande

om

om

äterkallelse ska finnas

inte förutsättningarna för beslutet är

med

i

beslutet (gäller endast

beslut).

5.3 BESVÄRSIVIÖJLIGHETER
Beslut enligt 4 kap 1 @ SOL kan överklagas

genom

förvaltningsbesvär

i

enlighet

med 16

kap SOL. Övriga beslut kan enbart Iaglighetsprövning enligt kommunallagen. Vid beslut vilka kan

14
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överklagas

med

förvaltningsbesvär skall

det

rätt att överklaga,

alltid skriftlig

besvärshänvisning Iämnas

säga den enskilde eller förekommande

fall

i

vill

TILLVÄGAGÄNGSSÄTI' VID ÖVERKLAGAN
Den enskilde och/aller dennes ombud ska alltid informeras

till

den som har

god man/förvaltare.

5.3.1

avslagsbeslut enligt förvaltningslagen.

!

om

möjligheten att överklaga

beslutet ska det finnas information

om

hur den enskilde

social- och
inkomma
kan överklaga beslutet, och när en eventuell överklagan senast ska
meningar
arbetsmarknadsförvaltningen. Den enskilde ska underrättas om sädana avvikande
till

som

Delgivningen ska

har antecknats enligt särskilda bestämmelser (21 5 FL).
som utgör grund för beslutet.
innehälla utredning, behovsbedömning och samtliga handlingar
och omfattning. Beslutet ska
Beslut enligt 4 kap 1 @ SOL kan överklagas bäde avseende insats
och vilken ändring som
överklagas skriftligt. överklagan enges vilket beslut som överklagas
överklagan. Det är den sökande själv
önskas. Vid behov ska handläggaren hjälpa den enskilde med
ombud som stär för innehället och som undertecknar överklagan.

avses

i

19 @

eller

som

|

eller

dennes

Överklagandet ska

ställas

till

förvaltningsrätten

arbetsmarknadsnämnden och
sökanden

fick del

skall

av beslutet (23 5

men Iämnas till

och

nämnden inom tre veckor frän den dag
Den handläggare som fattat det överklagade beslutet

ha inkommit
FL).

Social—

till

Ärendet kan även gä vidare
göra en skyndsam prövning om ärendet skall omprövas.
Kammarrätten och högsta Förvaltningsdomstolen.

Skäl

till

omprövning kan uppenbart

fel

eher

att,

i

skall

till

överklagan framförda förhällanden var okända Vid

Om ett nytt beslut fattas enlighet med överklagandet skall detta meddelas den
kvarstär skall överklagandet skyndsamt,
enskilde och snarast verkställas. Om det första beslutet
beslutsfattandet.

vidarebefordras

i

till

Förvaltningsrätten,

bifogas handlingarna

i

mälet, det

vill

som

fär avgöra

utgängen

i

ärendet.

Till

överklagandet

bemöter
säga beslutet, utredningen samt ett yttrande, vilket

överklagandet.

RÄTTELSE OCH OMPRÖVNING AV BESLUT
beslut rätta ett uppenbart skrivfel, räknefel eller
Enligt 26 5 FL fär en myndighet som meddelat ett
har överlämnat handlingarna
liknande fel beslutet. Skyldigheten gäller inte, om myndigheten
särskilda skäl met att myndigheten
ärendet till en högre instans eller om det annat fall finns
Social— och arbetsmarknadsnämnden
FL). När överklagan har inkommit till
beslutet (27

5.3.2

i

i

i

ändrar

5

ska handläggaren

omgäende pröva om överklagan har inkommit

innehälla nya uppgifter av sädant slag att en omprövning
göras mäste följande punkter vara uppfyllda:

'

Beslutet är uppenbart oriktigt

'

Ändringen kan ske snabbt och enkelt

°

Ändring är

inte

till

till

BISTÄND ANNAN

rätt tid. Skulle

överklagan

stöd av 27 & Förvaltningslagen hör

nackdel för den enskilde

Om omprövningen inte medför ändringar av nämndens
normalt inom en vecka,

med

i

beslut ska överklagan skickas skyndsamt,

Förvaltningsrätten.

FORM

KAP

2 @ SOL)
av 4
biständ annan form eller utöver vad som följer
ge
Social- och arbetsmarknadsnämnden fär
med delegationsordningen och
SOL om det finns skäl för det. Denna typ av beslut finns ej
1

5.4

l

(4

i

Kap

i

@

15
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är därför

5.5

en fräga

för social-

och arbetsmarknadsnämnden.

AVGIFTER

Taxe- och avgiftsnämnden hanterar

alla avgifter för

värd och omsqrg. En specifik

avgiftshandläggare är utsedd för att hantera faktureringen för Hallsbergs

Avgifter för hemtjänst, värd och

omsorg

i

särskilda

kommun.

beenden, dagverksamhet, korttidsvärd,

trygghetslarm samt kommunal hälso- och sjukvärd baseras pä 8 kap 5 5 Socialtjänstlagen.
lagen regleras hur hög hemtjänstavgift som fär tas ut. Avgifterna är kopplade till det sä kallade
l

prisbasbeloppet och kan därför

komma

att ändras.

Högkostnadstaket uppgär

till

2089 kr/män

Om det är mer fördelaktigt för personen debiteras istället
Utöver hemtjänstavgift tas avgift ut für mältider och boende. Avgiften är individuellt uträknad och
baserad pä inkomst. Enbart trygghetslarm debiteras med 333 kr/män (2019). Enbart korttidsvärd

en timtaxa pä 387 kronor (2019).

(2019).

debiteras per dygn, och beräknas enligt

samma

modell som hemtjänstavgiften, även här finns

ett

högkostnadstak. Dygnskostnad för mat tillkommer.

5.6.

HJÄLP

OCH STÖD ORDINÄRT BOENDE
|

BISTÄND FORM AV HEMTJÄNST
Enligt 4 kap 1 &, har den som inte själv kan

5.6.1

|

annat sätt har

rätt

till

tillgodose sina

behov

eller

biständ av socialnämnden för sin livsföring.

kan

fä

dem

tillgodosedda pä

Den enskilde ska genom

biständet tillförsäkras en skälig Ievnadsnivä. Biständet ska utformas sä att det stärker hans eller

hennes möjligheter

att leva ett självständigt

Iiv.

Vid prövningen av behovet av biständ för

den enskildes ekonomiska förhällanden. Om rätten att
ut avgifter för biständet regleras 8 kap SOL. Den enskilde har clock alltid första hand ett eget
ansvar för att klara sin livsföring. begreppet livsföring ryms alla de behov som den sökande kan

Iivsföringen

i

övrigt fär hänsyn inte tas

till

ta

i

i

|

ha för att nä en skälig levnadsnivä. Hemtjänst är ett individuellt behovsprövat biständ
beviljas

de

personer som har behov av hjälp

moment som den

i

det egna hemmet.

som kan

Det är viktigt att den enskilde utför

fortfarande klarar av för att bibehälla självständighet.

Hemtjänst omfattar insatser av servicekaraktär och/Eller personlig omvärdnad och beviljas enligt 4
kap 1 5 SOL. För respektive insats har en schablontid angivits. Denna schablontid avser vad en
insats

i

snitt tar att utföra.

förutsättningar och

5.6.2

Med

Vid varje ansökan görs en individuell bedömning av den enskildes

behov av insatser

för att

denne ska

tillförsäkras

HEMTJÄNSTI FORM AV SERVICEINSATSER
menas praktisk hjälp med hemmets

serviceinsatser

inköp och andra viktiga ärenden. Hit hör ocksä hjälp

med

skötsel,
att fä

en

skälig Ievnadsnivä.

säsom

hem

hjälp

med

städ, tvätt,

färdiglagade matlädor

(mattjänst).

STÄDNING
Den som av olika

5.6.3

med

skäl inte längre klarar

av

hemmets

skötsel

i

form av

städ, kan

detta, förutsatt att behovet inte kan tillgodoses pä annat sätt. Städning

bostaden.

Om bostaden

medges

om

hjälp

vanligtvis var

och kök samt hygienutrymme och ha", detta oavsett storlek pä

rum
rymmer mer än

tredje vecka och avser tvä

ansöka

tvä rum, kan städning varieras mellan

rummen. Har tvä

makar beviljats städ samt har skilda sovrum, kan städning medges för tre rum och kök.

l

städinsatsen ingär inte storstädning eller ﬂyttstädning. För att städning ska kunna utföras av
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hemtjänst förutsätts

att

den enskilde

häller

med nödvändig städutrustning säsom modern

har behov av hjälp med
golvmopp, dammsugare samt rengöringsmedel. Om den enskilde endast
Ievnadsnivä utan hjälpinsats eller
städning skall det prövas om den enskilde kan anses uppnä skälig
om behovet kan tiligodoses pä annat sätt. Att anlita en städfirma blir rege! ekonomiskt
i

fördelaktigt för

den enskilde.

5.6.4 TVÄTI'

OCH KLÄDVÄRD

Den som av

olika skäl inte längre klarar av att själv sköta sin tvätt,

tillgodosett pä

med det. Hjälp med tvätt medges
Omvärdnadsbehov som kan föranleda tvätt av textilier

annat

var tredje vecka.
tredje vecka, kan

5.5.5

och som

sätt,

medges

kan fä hjälp

inte kan fä

vanligtvis
i

i

behovet

omfattningen

högre omfattning än var

kläder kan medges.
detta efter individuell bedömning. Enklare lagning av

PLANERING OCH INKÖP AV DAGLIGVAROR

kan
och som inte kan fä behovet tillgodosett pä annat sätt
av dag!igvaror. lnköp medges regel en gäng
fä hjälp med det. Biständet avser hjälp med inköp
n kan även innefatta att
veckan och ske ske närmaste butik med fullgott sortiment. Insatse
samt att plocka in matvaror skäp.
planera veckans mältider, att planera och skriva inköpslista
rt är en förutsättning för att
Hemtjänsten hanterar inte kontanter varför användandet av kundko
insatsen ske kunna genomföras.

Den som

av

inte klarar

handla

att

själv

i

i

i

i

BAN K- OCH APOTEKSÄRENDEN

5.6.6 POST—,

Den som

inte klarar

av

att utföra post—,

tillgodosett pä annat sätt kan fä hjälp

närstäende

eller

andra

som kan

som inte kan fä behovet
personer som inte har nägra

bank- och apoteksärenden och

med

det. lnsatsen beviljas

vara behjälpliga och

som

inte självständigt kan

använda

sig

av

en gäng mänaden.
utföra ärenden. Post- och bankärenden kan medges
i

färdtjänst för att

MATTJÄNST

5.6.7

Den som har begränsade möjligheter

kommunens

dagcentraler

med

att

pä egen hand laga mat

eller inte

lunchservering, kan beviljas biständ

i

kan

ta sig

till

nägon av

form av mattjänst. Mattjänst

ältid. Matlädorna framställs storkök
innebär hemleverans av färdig matläda och avser en huvudm
om den enskilde önskar
och levereras kalla tre gänger veckan, män, ons och fre, oavsett
dsbeslut fattats tar det ca 1—2 veckor innan
matdistribution för en he! vecka. Frän det att bistän
en matsedel tvä veckor innan Ieverans.
Ieveransen kammer igäng. Matlädorna beställs utifrän
ng och/aller hjälp med servering av matläda
Endast helportion distribueras. Finns behov av värmni
i

i

— se

rubrik Mältidsstöd.

5.6.8

TRYGGHETSLARM

edel som bärs bostaden och som
Trygghetslarm avser ett personbundet, tekniskt hjälpm
personal för hjälp vid akuta behov.
underlättar när den enskilde behöver fä kontakt med
bostaden samt att skapa förutsättningar för
Trygghetslarm syftar till att öka tryggheten den egna
med hjälp av annan kunna
bo kvar sin invanda miljö. Den enskilde skall själv eher
i

i

den enskilde

att

i

.
kan päkallas dä ett omedelbart behov uppstär
hantera trygghetslarmet pä ett sädant sätt att hjälp
vis inom 30 minuter, frän dess att
Den enskilde skall vid päkallande av hjälp inom rimlig tid, vanligt
n, kunna fä hjälp med att ätgärda de behov
hemtjänstpersonalen mottagit larmet frän larmcentrale
om
etslarm skall den enskilde noggrant informeras
vilka föranlett larmet. Vid beviljande av tryggh
syftet

och användningen av larmet.
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HEMTJÄNSTI FORM AV PERSONLIG OMVÄRDNAD
Personlig omvärdnad avser de insatser som behövs för att

5.6.9

fysiska, psykiska

säsom

och

hjälp att äta

sociala behov.

och dricka,

klä

pä och av

sig,

sköta personlig hygien och

i

som den

Om

föranleder behovet av

tung

eller

med

hjälp

förflyttningar föreligger

förflyttningen, t.ex. vid

övrigt insatser för att

den enskilde

fär möjlighet att

ryms detta inom beviljad insats som
Om den personliga omvärdnaden är

toalettbesök.

pä grund av särskilda arbetsmiljöskäl, kan respektive enhetschef för aktuell

hemtjänstgrupp, besluta
ska dubbel

viktigt att

i

enskilde klarer av för att bevara sina förmägor.

behov av stöd och

fysiskt

den enskildes grundläggande

Det är främst uppgifter som berör den personliga skötseln

känna trygghet och säkerhet det egna hemmet. Det är
göra det

tillgodose

om

dubbel bemanning för den del av insatsen

som

kräver det. lövriga

fall

bemanning bedömas av legitimerad personal.

omvärdnad kan ges dag, kväll och natt. Den enskilde har möjlighet att önska tidpunkt för
uppstigning pä morgonen samt för sänggäende pä kvällen. Under nattetid (kl. 21.30 - 07.00) utförs
Personlig

med dryck, mellanmäl, vändningar,
samband med utryckning vid larm.

assistans
i

toalettbesök, byte av inkontinensskydd, samt ätgärder

lsamband med utförandet av insatser för den personliga omvärdnaden, kan lättare städning
medges form av att saker som använts för insatsen rengörs och plockas undan och att toalettstol
i

rengörs.

HYGIEN
Den som saknar förmäga

5.6.10

annat sätt kan

fä hjälp

att

med

pä egen hand sköta

det.

sin

Den enskilde kan

hygien eller inte fär behovet tillgodosett pä

fä daglig hjälp

med

att tvätta

övre och/eller

nedre delen av kroppen.

DUSCH
Hjälp med dusch kan beviljas 1-2 gänger veckan och innebär att den enskilde fär stöd och hjälp
med de moment som den enskilde inte klarar av pä egen hand. Duschhjälp kan ocksä innebära
hjälp med härvärd, enklare nagelvärd och insmörjning samt torkning av eventuellt vätt

5.6.11

i

badrumsgolv.

PÄ/AVKLÄDNING
Den enskilde kan fä delvis

5.6.12

egen förmäga och
handräckning

inte

eller

eller hel hjälp

med

pä- och/eller avklädning

kan tillgodose detta pä annat

sätt.

am

den enskilde saknar

Hjälpen kan ocksä innebära endast

päputtning avseende klädseln.

5.6.13 TOALETI'BESÖK

Den som saknar förmäga
annat sätt kan

tömning av

5.6.14

att

pä egen hand sköta toalettbesök

eller inte fär

behovet tillgodosett pä

med det. Toalettbesök kan även innefatta byte av inkontinensskydd och
Hjälp med nedre hygien samband med toalettbesök ingär om behov finns.

fä hjälp

kateter.

i

BÄDDNING/RENBÄDDNING

Den som av

olika skäl inte klarer att

pä egen hand bädda/bädda upp
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sin

säng och/eller byta sina

behovet tillgodosett pä annat sätt, kan fä hjälp med detta. Hjälp
medges
med bäddning och uppbäddning kan medges morgen och kväll. Hjälp med renbäddning
som kan föranleda behov av
vanligtvis omfattningen var tredje vecka. Vid omvärdnadsbehov
bedömning.
renbäddning högre omfattning än var tredje vecka, kan medges efter individuell

sängkläder och

som

inte

kan

fä

i

i

MÄLTIDSSTÖD
Den som inte själv kan

5.6.15

med

behovet tillgodosett pä annat

sätt,

kan

fä hjälp

Finns
mellanmäl och kvällsmat, värmning av färdiglagad mat/matläda.
sönderdelning,
samband med mältider t.ex. framdukning, servering eller
eller
personen ska kunna inta sin mältid, kan detta beviljas. Om matning

tillredning av frukost,

behov av annan

som

lage sin mat, eller kan fä

hjälp

i

är nödvändig för att

närvaro av annan person är en förutsättning för
biständ beviljas. Mältidsstöd kan ges samband
i

den enskilde ska kunna inta sin mältid kan
med frukost, lunch och kvällsmat. Vid behov av
att

beviljas. Vid

hjälp med näring/dryck mellan huvudmälen kan biständ
insatsen medges en gäng per dag.

behov av

hjälp

med

disk kan

5.6.16 TILLSYN

den enskilde vilket kan göras under dygnets
telefonkontakt med den enskilde aller via
alla tider. Tillsyn kan även utföras form av
demenssjuk eller har kognitiv
trygghetskamera. Tillsyn beviljas regel enbart dä den enskilde är

Tillsyn

i

ordinärt

boende innebär

att personal tittar

till

i

i

svikt

som

gör att den enskilde inte förmär att larma

med

trygghetslarm eller

i

avvaktan pä

verkställighet av trygghetslarm.

5.8

AVLÖSNING HEMMET
|

värdar närstäende, behöver fä egen tid/fri tid, Vid
beviljas insatsen. Avlösning
enstaka tillfälle eller regelbundet. Det är den värdbehövande som
De insatser
hemmet beviljas med max 4 timmar per mänad och utförs alltid av hemtjänstpersonal.
och som
av
är behov
som utförs under tiden för avlösningen är alltid knutna till vad den enskilde
vardagar. Avlösning hör ej
den anhöriga normalt utför. Avlösning hemmet utförs dag och kväll,
anhörige bedöms fä avlastning genom
beviljas när den enskilde har beslut om växelvärd dä den
lnsatsen beviljas

som

biständ dä en anhörig

som

i

i

i

växelvärden.

5.9

TRYGG HEMGÄNG

utskrivning frän sjukhus
För att möjliggöra en tryggare och säkrare hemgäng efter
kvar hemma, finns insatsen Trygg
korttidsplats samt för att bevara möjligheten att kunna bo
ofta samband
ansöka om. Beslut om Trygg hemgäng fattas av biständshandläggare
eller

i

hemgäng

med

att

utskrivningsplanering och vänder sig

till

enskild

som pä grund

av förändrat hälsotillständ fätt

service och omsorg den egna
begränsade förutsättningar att pä egen hand tillgodose behov av
och ej anses kunna tillgodoses
bostaden samt där omfattningen av hjälpbehovet är svärbedömt
som efter längre sjukhus- eher
inom ordinarie hemtjänst. lnsatsen vänder sig ocksä till enskild
ätergä till det ordinära beendet och där
korttidsvistelse upplever star oro och otrygghet inför att
i

trygghetsbehovet inte bedöms kunna tillgodoses

med

hjälp av ordinarie hemtjänst.

fär hjälp
den enskilde, under en fjortondagarsperiod, dagtid, vardagar,
finns pä plats när den enskilde anländer till
av samma undersköterska hemmet. Undersköterskan
personlig omvärdnad samt ordner med matinköp,
sin bostad och stöttar den enskilde med
Tillsammans med den enskilde planerar
mediciner, eventuella hjälpmedel, samt trygghetslarm.

Trygg

hemgäng innebär

att

i
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undersköterskan behov av hjälp kvällstid och helg. Under dessa veckor ges möjlighet för den
enskilde, att tillsammans med undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast, utforma en
individuell plan för träning av aktiviteter

i

vardagen. Under andra veckan efter hemkomst sker en

samt respektive yrkeskategori, som varit
aktuelle under ”trygghemgängstiden". Biständshandläggare är med och tillsammans med den
enskilde fattas beslut om vilket stöd och vilken hjälp den enskilde har fortsatt behov av, frän
kommunen. Om behov av fortsatt hemtjänst föreligger efter trvgghemgängsperioden tar ordinarie

värdplanering

den enskildes ham där anhöriga bjuds

i

in

hemtjänstgrupp över.

5.7

SCHABLONTID FÖR INSATSER

Insats

Schablontid per

Städning

60

min/tillfälle

Tvätt

60

min/tillfälle

Planering och inköp av dagligvaror

30

min/tillfälle

30

min/tillfälle

Övre hygien

10

min/tillfälle

Nedre hygien

5

Dusch

30

min/tillfälle

Päklädning he!

10

min/tillfälle

Päklädning delvis

5 min/tillfälle

Avklädning he!

10

Avklädning delvis

5 min/tillfälle

Post-,

bank- och apoteksärenden

min/tillfälle

min/tillfälle

Toalettbesök

10

Bäddning

5 min/tillfälle

Renbäddning

10

min/tillfälle

Frukost

15

min/tillfälle

Lunch

10

min/tillfälle

Kvällsmat

20

min/tillfälle

Disk

10

min/tillfälle

Tillsyn

10

min/tillfälle

Nattillsyn

10

min/tillfälle

Trygg

i

4 timmar/mänad

hemmet

10

Ledsagning

5.12.1

EGENVÄRD
som endast kan

Ätgärder

mer omfattade

min/tillfälle

4 timmar/dag

hemgäng

Avlösning

tillfälle

min/tillfälle

utföras av viss behörig personal eller kräver viss sjukvärdsutbildning eller

instruktion och handledd träning är att beteckna

som

hälso- och sjukvärd. För att

hemtjänstpersonal ska utföra sädana ätgärder krävs en delegering/instruktion frän legitimerad
personal. Sädana ätgärder är inte omvärdnadsinsatser enligt Socialtjänstlagen och omfattas därför
inte

av biständsbeslut.

Om legitimerad personal

bedömer att

hälso- och sjukvärdsuppgifter kan utföras

som egenvärd kan

insatser enligt Socialtjänstlagen beviljas för egenvärd. En förutsättning för att beviljas ett sädant
biständ är att den enskilde själv eller med hjälp frän anhörig, klarer av att ta ansvar för uppgiften

men behöver

praktisk hjälp

i

utförandet. Behovet ska inte kunna tillgodoses pä annat sätt.
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Om

den

förmäga att ansvara för
medicinska ätgärder skötas av hälsosin medicinering sä ska hanteringen av Iäkemedel och andre
och sjukvärdspersonal och inte som egenvärd.

enskilde t.ex. har nedsatt kognitiv förmäga

som innebär

att

denne

inte har

rdsintyg av Iegitimerad
För att biständ för egenvärdsätgärd ska kunna beviljas krävs ett egenvä
rd och att den enskilde själv bedömts
personal, som bekräftar att ätgärden bedömts som egenvä
en inte behöver särskild
ansvara för insatsen samt att personal som ska genomföra ätgärd

kunna

utbildning (Socialstyrelsen, 2013).

5.13 BISTÄND
!

l

FORM AV RIKTAD DAGVERKSAMHET

och fä möjlighet
Socialtjänstlagen framgär att människor ska kunna träffas

till

gemenskap med

kommunen riktad dagverksamhet med olika inriktning, social
ksamhet är att ge stimulans, aktivitet och
inriktning och demensinriktning. Syftet med riktad dagver
hemma. Syftet är ocksä att bryta ensamhet
social samvaro sä att den enskilde kan fortsätta att bo

andra. För detta ändamäl bedriver

kan den
erbjuda ett meningsfullt innehäll vardagen. För anhöriga
form avlastning. 3 kap 6 5 SOL stär
enskildes vistelse pä dagverksamhet innebära indirekt stöd
tjänst
nen hör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan Iiknande social

och

isolering

genom

att

i

!

i

skrivet att

kommu

underlätta för den enskilde att ho

hemma och att ha

kontakt

med

andre.

ksamhet nyttjas inte
Avgränsning: Är en person beviljad bäde växelvärd och dagver
er sig pä växelvärdsboendet, detta
dagverksamhetsplatsen under perioden som den enskilde befinn
t.
t av social stimulans anses vara tillgodosett genom vistelse pä beende
dä behove

5.13.1 RIKTAD

DAGVERKSAMHET MED SOCIAL INRIKTNING

den enskilde som har behov av social gemenskap eller social
Insatsen ska" verka för att förlänga
träning och som inte fär detta tillgodosett pä annat vis.
dock längst sex mänader med
kvarboende ordinärt boende. Insatsen ska" vara tidsbestämd,
Riktad dagverksamhet är

till

för

i

möjlighet

till

förlängning.

DAGVERKSAMHET MED DEMENSINRIKTNING
eller demensliknande symptom,
riktar sig till den enskilde med demenssjukdom

5.13.2 RIKTAD
Insatsen

där

en föreligger och där

behov av social gemenskap, stöd, stimulans och/eller struktur vardag
förlänga kvarboende ordinärt
behoven inte tillgodoses pä annat sätt. Insatsen ska" verka för att
med Iätt/medelsvär demens. Den enskilde
boende. Dagverksamheten riktar sig främst till personer
vara tidsbestämd, dock längst sex
ska" ha uttalade demensliknande symtom. Insatsen ska"
i

i

mänader med möjlighet till

5.14 BISTÄND

I

förlängning.

FORM AV LEDSAGNING

hjälp av annan till exempel anhörig eller
Ledsagning beviljas dä den enskilde inte själv, aller med
och
ella aktiviteter samt alternativ värdinrättning
frivilligorganisation, kan klara sig till sociala/kultur
av hemtjänstpersonal, vanligen
sedan tillbaka till hemmet. Ledsagning näromrädet utförs
promenad för att besöka affär,
vardagar och dagtid. Beslut om ledsagning omfattar ej
enbart syfte att komma
krävs av arbetsterapeut eller sjukgymnast, HSL) eller
i

i

i

träningssyfte (beslut
ut för att fä frisk

luft.

Ledsagning beviljas

i

regel endast

i

tre syften vilka redovisas
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nedan.

5.14.1

LEDSAGNING

TILL

LÄKARE OCH/ELLER ANNAN VÄRDINRÄTTNING

den enskilde inte själv eller med hjälp av annan
kan klare sig frän bostaden till; sjukhus, värdcentral eller annan medicinsk inrättning. lförsta hand
hand
skall det övervägas om det finns närstäende som kan vera behjälpliga och andra
Ledsagning

värdinrättning kan

till

bli

aktuellt dä

i

väntjänsten. Om den enskilde inte kan fä ledsagning av nägon annan, utan är ber0ende av hjälp
frän kommunen, kan detta medges biständ för. Ledsagning omfattar tiden frän hosted till
sjukhus/värdinrättning, tiden fram tills nägon annan övertar ledsagaransvaret t.ex. värdpersonal,

samt tiden

för äterresa

till

bostaden.

l

alla

ärenden görs

en

alltid

med

beslutsmotivering. Det äligger den enskilde att själv eller

individuell prövning

med

stöd av annan ordna

ex sjukresa. Vid akuta behov av ledsagning görs bedömning av ansvarig för
respektive hemtjänstgrupp huruvida hemtjänsten kan vara behjälplig med Iedsagningen.

transportmedel,

5.14.2

t

LEDSAGNING TILL DAGVERKSAMHET
som är beviljad beslut om dagverksamhet och ber servicelägenhet

En person

i

anslutande

dagcentral,

till

men som

kan beviljas ledsagning dit

som kan

vera behjälpliga och

prövning

5.14.3

och

med

inte har

tillbaka.

!

förmäga

första

hand

att

skall

andra hand väntjänsten.

i

pä egen hand

l

TILL

Ledsagning kan beviljas
lägenhet, anslutande

alla

5.15.1

det finns närstäende

alltid

en

individuell

och frän matsal för personer som ber servicelägenhet eller egen
dagcentral och inte pä egen hand eller med hjälp av annan, kan ta sig
i

till

till

med

l

alla

ärenden görs

alltid

en

AV ANSÖKNINGAR SOM

EJ

BEVILJAS

ANHÖRIGANSTÄLLNING

om

att

anhöriga/närstäende

görs först och främst en prövning pä sedvanligt sätt
ett bifall gällande värd- och/eller

utredningen

men

hemmet,

aller

omsorgsbehovet.

genom

till

skall fä

ersättning för att hjälpa den enskilde

om behov av hjälp finns. Om sä är fallet görs
Önskemäl om att anhörig anställs skall framgä

göras pä den
närstäende och anhöriga erbjuds första hand
i

genom

avlastning

i

stöd frän anhörigkonsulent.

SKÖTSEL AV HUSDJUR

Biständ beviljas

djurfoder

i

ej för skötsel

av husdjur, dä detta

ej

bedöms

ingä

i

skälig levnadsnivä. Inköp av

samband med veckohandling kan dock göras.

5.15.3 SOCIAL

SAMVARO

Hemtjänsten utför
över en kopp

kaffe.

inte insatser

i

form av promenader,

hjälp att läsa tidningen eller

Ansökningar gällande sädan typ av social samvaro hänvisas

till

en pratstund

kommunens

väntjänst, (se rubrik väntjänst).

HÄRKLIPPNING OCH FOTVÄRD

För hjälp

med

i

ansökan eftersom beviljade insatser normalt utföras

ett avslag skall

av hemtjänstpersonal. Stöd

5.15.4

till

individuell

beslutsmotivering.

När en person ansöker

5.15.2

om

ärenden görs

dagverksamheten

DAGCENTRALERNAS MATSAL

dagcentralernas matsal. Ledsagning kan dä ske dagligen.

5.15 TYPER

det övervägas

egen lägenhet,

eller

till

beslutsmotivering.

LEDSAGNING

prövning

ta sig

härklippning och/eller avancerad fot/nagelvärd hänvisar
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kommunen

till

au ktoriserade frisersalonger samt fotvärdsspecialister.

5.16

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÄLLAN DEN OMSORGER OM ÄLDRE OCH
|

(19802620, SOFS 200525)
social- och arbetsmarknadsnämndens

FUNKTIONSHINDRADE ENLIGT SOL
Anmälan

enligt Lex Sarah sker enligt

instruktion/rutin.

TANDVÄRDSSTÖD, MUNHÄLSOBEDÖMNING
nödvändig tandvärd.
Tandvärdsstödet är ett erbjudande om munhälsobedömning samt
5.17

iga omvärdnadsinsatser. De kan
Biständshandläggaren ansvarar för att bevilja biständ för personl
ordinärt boende
till tandvärdsstöd
därför enklast identifiera vilka som omfattas och är berättigade
när den identifierat personen
eftersom de vanligen träffar dessa personer först. Handläggaren ska,
fyllts av
med rätt till tandvärdsstöd, dela ut blanketten frän Tandvärdsenheten. När denna
därefter trycker upp ett gult
personen skickar handläggaren in den till Tandvärdsenheten, vilken
i

i

kort

som

skickas

hem

till

personen.

ande av munhälsobedömning
För personer särskild boendeform, ansvarar enhetschef för erbjud
samband med inflyttning pä beendet.

i

i

En gäng per är skickar Tandvärdsenheten ut kontrollistor
aktuella och inaktuella tandvärdsbrukare ska ske.

5.18 REHABILITERINGSINRIKTADE
Rehabilitering syftar

delaktighet

5.18.1

till

att

ge personer

samhället och möjlighet

i

till

handläggarna, där uppdatering av

ÄTGÄRDER
med

till

funktionshinder bästa möjliga förutsättningar för

kvarboende.

VARDAGS—/HEMREHABILITERING

la funktionsförmägor sä länge som
Vardags—/hemrehabilitering syftar till att höja eller bibehäl
genom gängträning och promenader aller
möjligt genom stöd av personal. Det kan exempelvis ske
att

den enskilde försöker sköta sine

5.19
l

aktiviteter

i

dagligt

Iiv

(ADL)

i

sä stor utsträckning

möjligt.

MEDICINSKA INSATSER

ordinärt

boende

insatserna.

|

som tillsammans med Iäkare ansvarar för de medicinska
Iäkaren
boende är det kommunens sjuksköterska som tillsammans med
kommunens
en
insatserna. Detta förutsätter att den enskilde är inskriv

är det distriktssköterska

särskilt

i

ansvarar för de medicinska

hemsjukvärd

5.20

som

vilket görs efter

bedömning av

Iäkare pä värdcentral.

ANDRA AKTÖRER FRIVILLIGORGANISATIONER

5.20.1 VÄNTJÄNSTEN
Väntjänst är en idee" förening

som

bestär av pensionärer

som

vill

vara

till

och stöd för sina
extra stöd för den

hjälp

kan ses som ett
medmänniskor. Väntjänsten ersätter inte hemtjänsten, utan
hjälper till med att Iäsa tidning,
nsten
Väntjä
äldre eller för andra personer som behöver ett stöd.
en pratstund över en kopp kaffe eller hjälp
sällskap pä promenader, till Iäkare, till kyrka, pä teater,

med

andra

sysslor.

Hjälpen är kostnadsfri.
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5.20.2

ARBETSMARKNADS- OCH INTEGRATIONSENHETEN (AMI)

Social—

och arbetsmarknadsförvaltningens Arbetsmarknads- och integrationsenhet (AMI) kan

erbjuda tjänster säsom gräsklippnings— och snöskottningsservice. Tjänsterna gäller första hand för
i

kommuninvänare som har hemtjänstinsatser och andre hand för kommuninvänare som pä annat
sätt har stora svärigheter att pä egen hand utföra momentan, vilket ska styrkas med intyg.
i

Tjänsterna beställs inför varje säsong och

AMI

tar ut

kan erbjudas mellan biständsbedömda beenden

en

avgift för tjänsterna. Tjänsten ﬂyttservice

och beställningen kan göras av

biständshandläggare.

5.21 BISTÄND
5.21.1
l

FORM AV BOENDE

I

|

SÄRSKILD

VÄRDIGHETSGARANTIER

Hallsbergs

nationella

kommun

finns värdighetsgarantier för särskilda

värdegrunden för

äldre.

Värdegrunden har

Socialtjänstlagen och innebär att socialtjänstens
ett värdigt

5.21.2

BOENDEFORM

sin

omsorg

beenden

vilka

grundar

sig

den

i

utgängspunkt bestämmelser
i

om

i

äldre ska inriktas pä att äldre fär Ieva

och känna välbefinnande.

liv

PERMANENT BOENDEPLATS

Utgängspunkten för äldreomsorgen är

bo kvar

i

grundar

sitt

sig

i

hem även om behoven

av

att

socialnämnden ska verka för den enskildes

tillsyn,

värd och omsorg är

kvarboendeprincipen som kort innebär

värd och service ska flyttas

att

rätt att

omfattande. Denna
till

kunna

inställning

den enskilde

tvärtom och utformas individuellt efter den enskildes behov (Socialstyrelsen, 2007).
Huvudinriktningen vid beviljande av insatser är att stärka möjligheterna till eget, ordinärt boende.

istället för

Det gäller även

de

i

fall

informera den enskilde

den enskilde har omfattande behov av omsorg. Biständshandläggare ska

om

möjligheter attt ex byte bostad eller ta hjälp av arbetsterapeut

hjälpmedel och bostadsanpassning för
är att stärka

den enskildes möjligheter

levnadsnivä endast kan näs

i

att möjliggöra ett

bo kvar
boende.

att

ett särskilt

kvarboende. Även

hemma finns

om

med

huvudinriktningen

det förhällanden när en skälig

ett stadigvarande boende och syftar till att ge den enskilde
omsorgsbehov en hög grad av säkerhet och trygghet. Beslut om särskilt
boende föranleds av en utredning där bedömning görs av den enskildes förutsättningar att kunna
bo kvar hemma med stöd av hemtjänst. utredningen ska även en helhetsbedömning göras där
den enskildes situation och möjligheter vägs samman med fvsiska, psykiska, medicinska samt

Särskilt

boende

enligt

med omfattande

SOL innefattar

värd- och

|

sociala förutsättningar.

BOENDE FINNS ITVÄ KATEGORIER
personer med omfattande sometiska värdbehov och/eher omvärdnads- och

5.21.2.1 SÄRSKILT

Värdboende

-

för

trygghetsbehov.

Demensboende
En

eller
'

—

för personer

med en

utredd demenssjukdom eller demensliknande symptom.

boende ska vara aktuellt:
Den enskilde har ett omfattande behov av hjälp med de grundläggande behoven av fysiska
och/eller medicinsk orsak, som inte anses kunna tillgodoses ordinärt boende med
Hera kriterier ska vara uppfyllda för

att biständ

i

form av

särskilt

i

exempelvis hemtjänstinsatser.
'

Den enskilde "der av psykisk ohälsa

aller

upplever otrygghet

kontinuerlig hemtjänst
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som

inte gär att avhjälpa

med

Andra faktorer som gör

°

att

säkerheten

i

hemmet

inte kan garanteras,

till

exempel

vid

päkalla hjälp. En

äterkommande fall eller personer som inte har kognitiv förmäga att
t
bedömning ska ocksä göras gällande om personen kan bo kvar hemme
rustning.
av trygghetslarm, spisvakt, dörrlarm aller annan pejI-ut
i

Avgränsningar — anvisningar:
'
De anhörigas behov av trygghet ska inte beaktas

i

efter installation

bedömningen.

av rättighetsprövningen.
Önskemäl om att flytta in pä ett specifikt boende omfattas inte
kt boende, vilket
Den enskilde har dock rätt att uttrycka ett önskemäl om ett specifi
het finns att byta boende.
platskoordinator tar hänsyn till, möjligaste män. Möjlig

°

i

Om

den sökande

inte accepterar anvisad

sädan
boendeplats erbjuds denne annan boendeplats när

finns ledig.

5.213 HEMTJÄNST VID BESLUT OM SÄRSKILT BOENDE
Personer som bor pä särskilt boende kan, särskilda fall,

hemtjänst vid vistelse utanför
en är en
besöka en nära anhörig under en kortare period, om vistels
vid vistelse
e ska tillförsäkras en skälig Ievnadsnivä. Hemtjänst
i

beendet

för att t.ex.

beviljas

förutsättning för att den enskild

utanför särskilt boende

medges max tvä gänger per

är.

Vid varje enskilt

fall

görs en individuell

provmng.

5.21.4 KOR'ITIDSPLATS

pä ett korttidsboende där värd, omsorg och tillsyn
om behov
ett särskilt syfte. Det kan t.ex. röra sig
erbjuds dygnet runt. Korttidsplats beviljas utifrän
det
vere träningsinsatser som inte kan utföras
av rehabilitering efter sjukhusvistelse aller av intensi
pä bostadsanpassning av det egna hemmet,
egna hemmet. Korttidsplats kan ocksä beviljas väntan
plats
tillgodoses det egna hemmet, väntan pä
vid akute behov av värd och omsorg som inte kan
dä
eller
et inte Iängre kan tillgodoses ordinärt boende
särskilt boende där värd- och omsorgsbehov
sbehov som inte kan genomföras
det kan finnas behov av utredning av hälso- och omsorg
enskild, upplever betydande oro och
hemmet. Insatsen kan även, undantagsfall‚ vara aktuell när
vid
ordinära boende och där trygghetsbehovet
otrygghet inför att ätergä till/befinna sig sitt
Insatsen avser
oses med hjälp av hemtjänst/trygghetslarm.
tillfället inte bedöms kunna tillgod
av insatsen.
behov
av
an vecka för kontinuerlig bedömning
tillfällig vistelse och följs upp varann

En korttidsplats innefattar en

tillfällig

vistelse

i

i

i

i

i

i

i

i

i

splatser ser ut enligt följande:
Prioriteringsordningen vid anvisning av korttid
inte finns.
.
som bedöms ha det största behovet och där annan lösning

Person

.

Person som befinner

kunna ätergä

till

sig

pä sjukhuset, är utskrivningsklar och vid

tillfället

inte

bedöms

ordinärt boende.

Avgränsning:

och tackar ne] till erbjuden SÄBOpä korttidsboende och väntar pä särskilt boende
nst.
erbjuds där att fä andra insatser, t.ex. hemtjä
plats hänvisas till sitt ordinära boende och

Den som

5.21.5

vistas

VÄXELVÄRD

anhörig har
a eget boende värdas av anhörig och
Växelvärd kan vara ett bra alternativ när enskild
tillgodoses med
avlastning omvärdnadsarbetet, som ej kan
ett omfattande behov av kontinuerlig
ommande
äterk
konkret att den enskilde har regelbundet
hjälp av hemtjänst. Växelvärd innebär
i

i
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perioder av växlande värd mellan den egna bostaden och en växelvärdplats där värd, omsorg och
tillsyn

erbjuds dygnet runt. Växlande värd kan bidra

ordinära boende längre än vad

som annars hade

till

den enskilde kan bo kvar

att

varit möjligt.

hamma

i

sitt

Omfattningen av växelvärd kan

ber0ende pä behovet. Vistelsen pä växelvärdsplatsen ska clock inte överstiga tiden det
ordinära beendet. Insatsen beviljas under en tidsbegränsad period med möjlighet till förlängning.

variera

i

Uppföljning sker kontinuerligt.

OCH TRYGGHETSPLATS

5.21.610UR—

Vid akut behov av korttidsplats under helgdagar samt vardag efter klockan 16.00, kan den enskilde
eller

anhörig

själv

kontakta tjänstgörande sjuksköterska. Platsen kan bara användas under tre dygn

utan biständsbedömning. Information Iämnas

5.21.7

biständshandläggare nästkommande vardag.

till

PARBOENDE

med

Riksdagen har enlighet
i

propositionen "Hätten att

fä äldras

tillsammans — en fräga

skälighet, värdighet och välbefinnande äldreomsorgen" beslutat
i

om

om

en ändring 4 kap 1 b 5 SQL.
i

Denna ändring innebär att äldre personer som varaktigt sammanbott ska“ kunna fortsätta att göra
det även när den enes behov kräver boende en särskild boendeform. Bestämmelsen gäller frän
och med 1 november 2012. samband med införandet av parboendegarantin ändras även 18
i

?;

!

Hälso- och sjukvärdslagen (HSL). Förändringen innebär ett klargörande av att ansvaret för hälso—
och sjukvärd särskilda boendeformer bara omfattar dem som efter beslut av kommunen beviljats
i

insatsen särskilt

boende

enligt

4 kap 1

eller 2 5 SQL.

samarbete med Boverket gett ut en vägledning avseende
parboendebestämmelser. Riktlinjerna gäller de fall dä endast den ena parten har behov av särskilt
boende. Dessa är utformade med stöd av SKL:s cirkulär 12:51, propositionen 2011/12:147 och

Socialstyrelsen har

i

i

2011/12: SoU 21.

5.21.7.1 KRITERIER

Parboende

OCH DEFINITIONER FÖR PARBOENDE

riktar sig

till

äldre personer över 65

är.

Med medboende menas:
Make, maka, sambo, registrerad partner, som flyttar med sin respektive till särskilt boende utan att
själv ha behov av särskilt boende. Med sambo avses tvä personer som stadigvarande bor
tillsammans ett parförhällande och har gemensamt hushäll (1 5 första stycket sambolagen).
Personerna fräga ska vara överens om att fortsättningsvis sammanbo pä särskilt boende. Paret ska
i

i

sammanbott innen flytten till det särskilda beendet aktualiseras, eller om den ena
parten redan bor ett sädant boende — ska paret dessförinnan varaktigt ha sammanbott. Det ska"
säledes inte vara fräga om en sammanlevnad av kortvarig karaktär.

varaktigt ha

i

|

propositionen betonas dock att det kan finnas andra personer och par

den ena behöver
fall

till

boende men

i

en

skälig levnadsnivä för

kommun

Hallsbergs

Iägenheter

samma

i

ett särskilt

vill

flytta

samman

när

bestämmelsen. lsädana
i

det individuella

fallet

boende.

beenden där äldre kan bo tillsammans,

finns tvä typer av särskilda

särskilda

i

som bedömer vad som

den som behöver bo

värdboende och demensboende. Parboende kan
i

som

inte uppfyller villkoren

är det, liksom före Iagändringen, socialnämnden

ska" ingä

|

flytta

ett särskilt

verkställas

boende. Det viktiga är

att

i

samma

lägenhet eller tvä separata

personerna upplever
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i

sig

sammanbo.

Detsamma

gäller för

de par där bäda har beslut

om

särskilt

boende och ansöker

om

att fä

bo

tillsammans.

5.21.7.2

För

MEDBOENDES

medboende

RÄ'IT TILL

EGNA INSATSER

fattas inget beslut

om

plats

pä

särskilt

boende.

Om medboende har behov av

som ordinärt boende.
insatser görs en ansökan hos biständshandläggare pä samma sätt
boende.
Skillnaden är att utförandet av insats verkställs av respektive särskilda
i

5.21.7.3

HÄLSO- OCH SJUKVÄRDSINSATSER

Hallsbergs

kommun

ansvarar för hemsjukvärdsinsatser upp

sjukvärdslagen (HSL) för personer

som

är folkbokförda

till

sjuksköterskenivä enligt hälso- och

kommunen. Bedömningen av behov av

i

särskilda beendet
hälso- och sjukvärdsinsatser görs av legitimerad personal pä det
utifrän "tröskelprincipen", alltsä

dä en person

själv eller

med annat stöd

kan

ta sig

till

värdcentral/

pä det särskilda
sjukvärdsenhet har primärvärden ansvar för värden. Legitimerade personal
ansvarsgränser
om
diskussion
beendet, de Vi" säga sjuksköterskor och arbetsterapeuter för

med

Regionens primärvärd.
det
Medboendes behov kan förändras under parboendetiden. Det är därför viktigt att
till
insatser
av
beendet äläggs att med medboendes samtycke meddela förändringar

särskilda

ordning för utredning
biständshandläggare. Ansökan/föränclring av insatser hanteras vanlig
i

gällande hemvärdsinsatser, se ovan.

Om

den medboende under parboendetiden önskar

vanlig ordning

5.21.7.4

inkl. ett

nytt hyreskontrakt

som

särskilt

boende

för

egen

del hanteras

ansökan

i

är brukligt vid särskilt boende.

AVGIFTER FÖR MEDBOENDE

hjälpinsatser. Medboende
AV 8 kap SOL framgär att kommunen fär ta ut avgifter för stöd- och
halv maxtaxa vid endast allmäntillsyn
betalar hyra samt he! avgift för mältider. Medboende betalar
allmäntillsyn och trygghetslarm
och trygghetslarm. Vid behov av nägon annan form av insats än

tillämpas maxtaxa.

5.21.7.5

Om

HYRESFÖRHÄLLANDEN VID PARBOENDE OCH

parboendeförhällandet upphör av nägon

parten avlider eher att den

datum som händelsen

medboende

BESI'I'I'NINGSRÄTT

anledning, t ex vid flytt

väljer att flytta ut

till

FÖR MEDBOENDE

annan kommun, den ena

upphör parboendebeslutet frän det

inträffar.

Besittningsrätten avtalas bort via

Hyresnämnden innen hyresförhällandet

inletts

i

enlighet

med

detta ändamäl. AV
kommunens rutiner. Fastighetsförvaltaren har arbetat fram hyreskontrakt för
samverkan med det kommunala
etiska skäl försöker kommunen att erbjuda en bostad
önskemäl mäste
lägenhet som erbjudits inte lever upp till medboendes
i

bostadsbolaget.

Om den

boendet. Utflyttningen ska ske mycket skyndsamt, inom
med beaktande av tvä mänaders
en vecka frän det datum som den nva bostaden är inflyttningsklar
sker mycket
att aktivt söka annan bostad och att utflyttning

medboende ändä
uppsägningstid.

flytta ut frän särskilda

Medboende

förväntas

skyndsamt.
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5.21.8
l

SERVICELÄGENHETER

kommun

Hallsbergs

finns möjlighet att ansöka

om

att fä

ho

i

en servicelägenhet.

Servicelägenheterna är lämpliga för äldre och funktionsnedsatta dä de ligger

kommunens

dagcentraler.

|

i

anslutning

dagcentralerna finns cafeteria, matservering och lokaler för

dagverksamhet, hobby och studiecirklar m.m. Servicelägenheterna är till viss del
bostadsanpassade till exempel med borttagna trösklar, breddade dörrar samt utrustade
badkar. Personer

istället för

som

är aktuella för en servicelägenhet skall

anpassad bostad och/eller behov av närhet
aktiviteter för att

till

till

med dusch

ha behov av en särskild

angränsande dagcentrals matservering/sociala

skälig levnadsnivä eller för att möjliggöras självständighet. Personer

uppnä

en servicelägenhet bör dessutom ha nägon av kommunen beslutad stödinsats. Vid
varje enskild ansökan görs clock en individuell bedömning om behov av servicelägenhet anses
aktuelle för

föreligga.

som en

En servicelägenhet hyrs

vanlig hyresrätt

kommunen. Vid behov av
4 kap 15 SOL, hos kommunens

genom

Hallbo eller

servicelägenhet ansöker den enskilde

om

biständshandläggare och

gynnande beslut kö

ställs Vid ett

biständ enl.

i

till

lägenheterna. Dessa fördelas sedan

efter behov.

6.

STÖD

TILL

NÄRSTÄENDE

kap 10 5 SOL skall Social- och arbetsmarknadsnämnden erbjuda stöd för att underlätta för
de personer som värdar närstäende som är längvarigt sjuka, äldre eller som stödjer en närstäende
Enligt 5

med

funktionsnedsättning.

AV förarbeten

till

den

tidigare socialtjänstlagen framgär att det förutsätts att andra resurser

hushällsgemenskap används för

att tillgodose

eventuella behov av

i

en

hjälp och stöd. Detta gäller

sambor. Att dessa ger varandra viss praktisk hjälp, som till exempel
sköta hem och hushäll, är normalt och ska beaktas Vid en biständsbedömning enligt 4 kap. 1 & SOL.
Däremot kan inte mera omfattande värdbehov anses ligga inom ramen för vad man normalt bistär

främst

i

om makar och

fräga

varandra

med inom en

familj.

!

sädana

fall

finns rätt

till

biständ även

om

det finns andra vuxna

i

familjen (Regeringens proposition 1996/97:124 och prop. 2008/09:82).

6.1

PRÖVNINGSGRUND

Dä anhörig
hemtjänst

den enskilde, kan det innebära att biständ form av
medges. Den anhörige kan clock behöva stöd och avlastning. Följande hjälpformer av

finns,

ej

som

ger stöd och hjälp

avlastning kan medges. För

6.2

mer information om

hemmet form

Hjälp

-

Trygghetslarm.

°

Växelvärdsplats.

°

Dagverksamhet.

°

Avlösarservice 4 timmar/mänad.

i

i

insatserna, se Biständ.

av personlig omvärdnad.

'

i

till

AN HÖRIGKONSULENT

anhörigstöd är att minska den fysiska och psykiska belastningen has den som hjälper,
värdar aller stödjer en närstäende. Insatserna ska pä olika sätt stötta och underlätta för anhöriga.

Mälet

med
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Den anhöriga kan genom stödet

fä

en förbättrad

minskas. Stödet kan utformas pä olika

innebära ett stöd für den
stöd kan även ges

i

form

som

Det kan vera

värdar eller det kan riktas

anhörigstödsgrupp.
av; handledning/utbildning, samtalskontakt eller

ANNAN KOMMUN

7.

VISTELSE

7.1

KOMMUNENS ANSVAR

l

sätt.

som risken för ohälsa kan
riktat till den som värdas och indirekt
och
till den som värdar direkt. Information

livssituation samtidigt

omräde, och
2 kap 1 5 SQL framgär det att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt
de behöver.
som
hjälp
den
kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda fär det stöd och
att

l

pä andra huvudmän. Bestämmelser
om ansvarsfördelningen mellan kommuner, gällande frägan om stöd och hjälp enligt SOL, finns 2 a
av asylsökande med Hera,
kap. Für den enskilde som omfattas av Lagen (1994:137) om mottagande
Detta innebär dock ingen inskränkning

i

som

det ansvar

vilar

i

finns särskilda

bestämmelser

om

biständ

i

samma

lag.

Lag (2011328).

PLACERINGSKONIIVIUNENS ANSVAR
En kommun ska behälla ansvaret för allt stöd och all hjälp som en enskild
enskild till följd av ett beslut av en kommun vistas en annan kommun

7.2

kan behöva när en

i:

i

människor enligt 5 kap. 5 5 andra eller tredje stycket
kap. 1 @ första stycket 2‚Bostad med särskild service enl. 5 kap 7 5.
Annat boende, om det inte är klarlagt vilken kommun som är den enskildes

°

Särskild

°

boendeform

för äldre

eller

7

bosättningskommun.

7.3

FÖRHANDSBESKED

Om

en enskild bosatt

om

ansöka

insatser

i

kommunen Önskarﬂytta till en annan kommun
den kommunen om den enskilde
i

fär denne, enligt 2a

kap SOL,

varaktigt behov
av hög älder, funktionsnedsättning eller allvariig sjukdom har ett
sig den andra
av omfattande värd— eller omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta
eiler
kommunen utan att de insatser som han eller hen behöver lämnas,
men inte kan
pä grund av väld eiler andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun
(2011328).
göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas‚ Lag

-

ti!l

följd

i

'

var bosatt
En ansökan enligt 8 5 2a kap SOL ska behandlas som om den enskilde
fär hänsyn
inﬂyttningskommunen. Är den sökandes behov tillgodosedda bosättningskommunen,
pä
att
är
skyldig
Bosättningskommunen
inte tas till den omständigheten när ansökan prövas.
att kunna pröva
begäran bistä med den utredning som inflyttningskommunen behöver för
i

i

ansökan.

VISTELSEKOIVIMUNEN
att den enskilde som
Vistelsebegreppet infördes med den grundläggande och praktiska avsikten
kunna fä stöd och hjälp av kommunen om
vistas kommunen och där fär behov av biständ, ska
den enskilde befinner
behovet inte kan tillgodoses pä annat sätt. Det är säledes den kommun där
7.4

i

sig

när hjälpbehovet inträder

som

har ansvaret för att den enskilde fär den hjälp
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som han

eller

hen

permanenta boende. Vistelsebegreppet
vistelsekommunen ska vidta alla de ätgärder som kan behövas när

kommun

behöver. Det är oftast den

där personen har

sitt

hör emellertid inte leda

till

den enskilde

annan kommun, (Kommittédirektiv, 2008:13).

är bosatt

i

att

Vistelsekommunen har det

men

ansvaret begränsas.

den enskilde fär det stöd och hjälp som behövs
en annan kommun är ansvarig kommun sä är

yttersta ansvaret för att

Om

det stär klart att

vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta situationer, Lag (2011328). Akuta situationer är
situationer som uppstär oväntat och oförutsett. När en person inte är folkbokförd Sverige har
i

vistelsekommunen biständsansvaret för akuta insatser. (SKL cirkulärdatabas, 2019).

kommun enligt vistelsebegreppet 2 kap SOL menas:
1 9 Den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp enligt 2 kapitlet 1 9 cm inte
annat följer av 3-5 %.
2 5 Om det stär klart att en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar för stöd och hjälp ät en

Med

ansvarig

vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta situationer.
enskilde är bosatt en annan kommun än vistelsekommunen, ansvarar
den
3 @ Om
bosättningskommunen för det stöd och den hjälp som den enskilde behöver. Lag (2011328).
enskild, är

i

Vistelsekommunen är

skyldig att pä begäran bistä

med den

utredning

som bosättningskommun

kunna pröva den enskildes behov av stöd och hjälp. Eftersom vistelsekommunen är
skyldig att Iämna information kan uppgifter Iämnas utan hinder av eventuell sekretess.
Vistelsekommunen är ocksä skyldig att pä begäran verkställa bosättningskommunens beslut.
Vistelsekommunen ansvarar för dokumentationen som ska ske samband med genomförandet.
behöver för

att

i

om

egen

regi eller

Vistelsekommunen
ska Iäta nägon annan utföra den. Vistelsekommunen verkställer
bosättningskommun och inte pä begäran av den enskilde.
väljer

7.5

insatsen ska verkställas

i

avtal

ett beslut pä begäran av

BOSÄTTNINGSKOMMUNEN

Med bosättningskommun avses:
1. den kommun där den enskilde

är stadigvarande bosatt, eller

den enskilde är stadigvarande bosatt en kommun men har
annan kommun, den sistnämnda kommunen, aller
3. cm den enskilde saknar stadigvarande bostad, den kommun till
2.

om kommunen genom

am

i

sin starkaste

vilken

han

anknytning

eller

hen har

till

en

sin

starkaste anknytning. Lag (2011328).

Bosättningskommunen ansvarar för det stöd och den hjälp som den enskilde behöver även om den
enskilde tillfälligt vistas en annan kommun (SOL 2a kap). Äldre personer, personer med
funktionsnedsättning eller personer med allvarlig sjukdom har rätt till stöd och hjälpinsatser om
den enskilde vistas under en kortare tid — högst sex mänader — en annan kommun. Det kan
i

i

sommarstuga under olika perioder av äret eller besöker sine
exempelvis
närstäende andre kommuner. Bosättningskommunens ansvar gäller även dä behov av biständ
enbart föreligger vistelsekommunen. Bosättningskommunen ska ansvara för stöd och hjälp till den
enskilde sä länge han eller hen inte bosätter sig den andre kommunen. Eventuelle synpunkter pä
uppdraget ska därmed kommuniceras med bosättningskommunen. Skulle det, under en tillfällig
gälla när

man

vistas

i

sin

i

i

i

den enskildes hälsa försämras
kraftigt eller att nägot akut händer, är det vistelsekommunens ansvar att besluta om nödvändiga
insatser, den akuta situationen samt informera bosättningskommunen om förändrade insatser.

vistelse,

uppkomma

helt nya behov,

till

exempel pä grund av

att

i
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Lag (2011328).

Den enskilde ska informera biständshandläggare

i

sin

hemkommun om att vistelse annan
i

ens insatser
planeras. Biständshandläggare begär dä verkställighet av brukar
”
där insats och beviljad
sekommunen. Begäran görs pä blankett "Begäran om verkställighet

kommun

i

vistel

tid anges.

Blanketten sparas

i

brukarens

akt. Hallsbergs

kommun

ska ersätta vistelsekommunen

till följd av hög
uppstär när biständsbeslut verkställs pä grund av att en person
insatser för att kunna genomföra en
älder, sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av
Ersättningen för verkställighet
kortare tids vistelse en annan kommun än bostadskommunen.
När Hallsbergs kommun begär
betalas enligt den taxa som Hallsbergs kommun tillämpar.
och vilken taxa som gäller.
ska vistelsekommunen fä information om fakturarutiner

för kostnader

som

i

verkställighet

vistas
bosättningskommunen pä samma sätt som när den enskilde
n ska ersätta
och fär sitt biständ frän, bosättningskommun. Bosättningskommune
som vistelsekommunen bistätt
vistelsekommunen för kostnader med anledning av verkställighet
ningskommunen tillämpar för
med. Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivä som bosätt
ing für den eventuelle hjälp
motsvarande insatser. Bosättningskommunen ska inte Iämna ersättn
med utredningen som vistelsekommunen bistätt med.

i,

Den enskilde

8

betalar avgift

till

UTLÄNDSKA MEDBORGARE

8.1

ASYLSÖKANDE

andet av asylsökande. lagen
Migrationsverket har det övergripande ansvaret för mottag
finns regler om bl.a. biständ till denna
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.‚ LMA
4 kap. 1 5 SoL för förmäner av
grupp. Asylsökande har enligt lagen inte rätt till biständ enligt
er som motsvarar det biständ som en asylsökande har rätt
!

motsvarande karaktär, dvs. förmän
enligt LMA. Det biständ som Iämnas

enligt

LMA

bestär av

Iogi

till

samt ekonomisk ersättning form av
i

LMA). Asylsökande som inte själva
bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag (13 @
Migrationsverket är ansvarig för
ordnar hosted har rätt till logi pä en förläggning (14 € 7 LMA).
pet är inte helt tydligt. förarbetena till
biständ form av Iogi, men vad som omfattas av begrep
rket ansvar för att de asylsökande som
lagen (Prop. 1993/9494) finns stöd för att Migrationsve
övrigt fär det mottagande som
kan ordna bostad pä egen hand tas emot pä förläggning och
|

i

i

inte

De asylsökande som valt att bo ett
där fä sine behov tillgodosedda.
eget boende kan istället välja att bo pä ett asylboende och
anläggning där personen är inskriven.
Personer som omfattas av denna lag hänvisas därför till den

erfordras för att tillgodose de särskilda behov

Vill

prövas och avsläs.

i

finnas.

SoL ska ansökan
biständ av motsvarande karaktär enligt 4 kap. 1 @

om

personen ändä ansöka

som kan

Kommunens

yttersta ansvar enligt 2 kap. 1 @ SoL gäller

även personer som

omfattas av LMA.

8.2

EU-MEDBORGARE/EES-MEDBORGARE

Rätten

till

har rätt

som bedöms ha uppehällsrätt Sverige
förmäner pä samma villkor som svenska medborgare.

Iikabehandling innebär att EU/EES—medborgare

till

socialt biständ

och andra sociala

i

de uppfyller nägot av villkoren för
EU/EES—medborgare har uppehällsrätt efter tre mänader am
prövas inte uppehällsrätt, utan gäller sä länge ett
uppehällsrätt. Till skillnad frän uppehällstillständ
villkor är uppfyllt.

EU/EES—medborgare delas

in

i

ekonomiskt aktive och ekonomiskt
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icke—aktiva.

8.2.1 EKONOMISKT AKTIVA EU/EES-MEDBORGARE
Sam ekonomiskt aktiva räknas företagare, arbetstagare och arbetssökande som

arbete och anses ha en verklig möjlighet att fä en anställning

medborgare har rätt
ekonomiskt biständ.

till

likabehandling

med

i

svenska medborgare

8.2.2 EKONOMISKT ICKE—AKTIVA EU/EES-MEDBORGARE
Som ekonomiskt icke-aktiva räknas till exempel studenter och

om

de har en heltäckande sjukförsäkring och medel för

sin

aktin söker

Sverige. Ekonomiskt aktiva EU/EES-

samma

i

situation när det gäller

pensionärer. De har uppehällsrätt

och sina familjemedlemmars

försörjning.

FAMIUEMEDLEMMAR TILL EU/EES-MEDBORGARE

8.2.3

Om

en EU/EES-medborgare har uppehällsrätt har även make

ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare

familjemedlemmar och
eller för

8.3

annan

släktingar,

som

eller

gäller uppehällsrätten

sambo

uppehällsrätt. För

även för vissa andra

ber0ende av EU/EES—medborgaren för

är

sin försörjning

hjälp.

SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR FÖR EU/EES-MEDBORGARE

EU/EES-medborgare Även
turister och utlänningar utan uppehällstillständ eller uppehällsrätt har rätt att fä en ansökan om
ekonomiskt biständ prövad av vistelsekommunen. Liksom för tillfälliga besökare frän andra
kommuner Sverige, kan clock biständet bli begränsat till exempelvis hjälp till hemresa,
Socialtjänstlagen gäller för alla

som

vistas

i

Sverige. Ekonomiskt aktiva

i

(Socialstyrelsen, 2019).

9.

LIFECARE SP

Lifecare SP är ett

samordnad

webbaserat

individuell plan (SIP)

ersätter det tidigare IT—stödet

(2017:612)

IT-stöd för

om

samverkan

inför utskrivning frän slutenvärd (SPU)

mellan Region Örebro

Meddix och ger stöd

för

Iän

och

och länets kommuner. Lifecare SP

den utskrivningsprocess som

samverkan vid utskrivning frän sluten hälso— och sjukvärd,

regleras

som trädde

i

i

Lag

kraft 1

januari 2018, och ersatte tidigare betalningsansvarslagen. Stödet underlättar och effektiviserar

kommunikationen mellan

9.1

olika statliga

och kommunale värdgivare.

UTSKRIVNINGSPLANERING

Efter vistelse pä sjukhuset är

Syftet

med

huvudregeln

utskrivningsplanering är att

enskilde fär ett säkert

omhändertagande

betalningsansvaret ska övergä

till

att

ordna
tills

kommunen

inskrivningsmeddelande och ett meddelande
har bestämts inträder

har underrättat

om

kommunens

att

den enskilde skall ätervända hem till sin bostad.
med värd och omsorg inför hemgäng, sä att den
förnyad planering sker hemmet. För att
i

krävs att

om

kommunen

utskrivningsklar

i

har fätt bäde ett
Lifecare SP.

Om

ingenting annat

betalningsansvar tre kalenderdagar efter att den slutna värden

patienten är utskrivningsklar.

SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN (SIP)
När en person har behov av insatser bäde frän Socialtjänsten och hälso— och sjukvärden ska

9.1.1
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kommunen

sedan
landstinget upprätta en individuell plan. Detta är lagstadgat

med

tillsammans

2010 och enges bäde 2 kap 7 @ SOL och HSL
i

i

3f

&.

ge den enskilde ökat inflytande och delaktighet,
situation för bäde den enskilde,
förbättrad samordning samt att ge en helhetsbild av den enskildes
och följas upp
närstäende och berörda värd- och omsorgsgivare. Planen ska" vera aktuell
samtycker till
enskilde
den
om
kontinuerligt. En samordnad individuell plan kan endast upprättas
har parten skyldighet att
detta. När personal frän en huvudman blir kallad till planeringsmöte
som ska ges möjlighet att delta
infinna sig. Planen ska upprättas tillsammans med den enskilde,
SlP—mötet ska dokumenteras en sä kallad SIP-plan. AV planen ska framgä:
Syftet

individuell plan är att

med en samordnad

aktivt.

i

'

Den

'

Mäl för insatserna pä kort och läng

enskildes behov.

'

Vilka insatser respektive

'

Vilka ätgärder

°

Vem som

°

Tid för uppföljning.

som

huvudman

sikt

när det är lämpligt.

ska svara

för.

annan än landstinget och kommunen.

vidtas av

ska“ ha det övergripande ansvaret för planen.

Samordnaren ansvarar för
ska alltid fä en utskrift av planeringsdokumentet.
som keller till eventuella fortsatta
uppföljning av den samordnade individuella planen, och är den

Den enskilde
möten.

|

LifeCare SP sker

meddelande,

till

landstinget kan

kallelse,

kommunicering gällande SIP (Samordnad Individuell Plan) allt ifrän
Socialtjänsten och
själva planen. Alle verksamheter och huvudmän inom
samordningsbehov och dä
finns
det när det
till en SIP och är skyldiga att göra
all

kalla

LifeCare SP t ex

har tillgäng till
den enskilde har gett samtycke till det. Det finns aktörer som inte
aktörer ska
utomstäende
Till dessa
skola, polis, arbetsförmedling och försäkringskassa.
papperskallelse skickas.

10.

ANMÄLAN

TILL

ÖVERFÖRIVIYNDARE

OM BEHOV AV GOD

MAN/FÖRVALTARE
(2001937) 5 kap 3 @ skyldighet
om en person har behov av god man eller förvaltare.
att till överförmyndaren kommunen anmäla
Handläggare anmäler behovet till
Enhetschef har det ansvaret för de boende pä särskilt boende.
blankett pä Kumla
Överförmyndarhandläggare pä Sydnärkes överförmyndarkansli, avsedd
Handläggaren och enhetschef har

enligt Socialtjänstförordningen

i

kommuns

10.1

hemsida.

GOD MAN/FÖRVALTARE

Om en

person pä grund av

man/förvaltare utses.

Om

funktionsnedsättning inte kan företräda sig själv ska en god
utses eller
personal ser att en god man eller förvaltare behöver
sin

anmäla detta till enhetschef
sädant förordnande hör kunna upphöra, är de skyldiga att
LSS 159 p 6). Anhörig
handläggare som sin tur anmäler det till överförmyndaren (enligt
en ansökan för personen med
inte är god man eller förvaltare, kan inte göra

om ett

eller
till

vuxen

i

som

funktionsnedsättning eller föra dennes talan.

En god

man mäste

alltid

ha

sin

huvudmans godkännande när det gäller olika
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ätgärder.

Den som har

en god man behäller

hjälp av

sin

rättshandlingsförmäga och har därmed

över personliga angelägenheter och tillgängar
liegen finns nedskrivet att en god

°

Bevaka

Förvalta sin

'

Sörja för sin person.

BEVAKA

Bevaka

rätt

bestämmanderätt

am

kan erhällas

den enskilde har behov av

5).

att:

sin rätt.

'

10.1.1

man

likt

full

andre medborgare (Föräldrabalken 11 kap 4

egendom.

RÄTI'

kan beskrivas

som

detjuridiska uppdraget. Ställföreträdaren ska tillvarata

huvudmannens intressen gentemot myndigheter och instanser samhället och även företräda
huvudmannen vid speciella rättshandlingar. Det kan exempelvis handla om att ansöka om
i

bostadstillägg och andre bidrag, överklaga beslut, bevaka rätt

i

dödsbo, teckna kontrakt eller

sälja

en fastighet.

FÖRVALTA EGENDOM
egendom inbegriper att ta hand om huvudmannens egendom. En grundregel är
huvudmannens kapital ska vara tryggt placerat och ge skälig avkastning och att egendom
10.1.2

Förvalta

ekonomin sköts och räkningarna

försäkrad. Ställföreträdaren tar ansvar för att

behov kan han/hen även portionera

egendom som

tillhör

att

ska var

betalda; vid

blir

ut fickpengar. En ställföreträdare fär inte ge bort fast eller lös

huvudmannen och

fär aldrig

med

blanda ihop sin egen ekonomi

huvudmannens.

SÖRJA FÖR PERSON

10.1.3

Sörja för person innebär att se

av värd och social service,

som

god man/förvaltare besöka

10.2

sin

till

att

huvudmannens

daglig sysselsättning

personliga intressen tillgodoses, säväl

och rekreation. [nem

behov

uppdrag hör

ett vanligt

huvudman en gäng mänaden.
i

FÖRVALTARE

Förvaltarskap är en tvängsätgärd

som

tillgrips

när en person är ur ständ att värda

sig och/eller sin

godmanskap inte är en tillräcklig ätgärd. Den som fär en förvaltare förordnad för
sig (huvudmannen) mister motsvarande män sin egen rättshandlingsförmäga. lstället är det
förvaltaren som ensam har behörighet att företa rättshandlingar och företräda den
hjälpbehövande inom ramen för förordnandet. Förvaltaren är inte ber0ende av huvudmannens

egendom och

ett

i

samtycke för

att

behovet varje

kunna vidta

enskilt

i

fall.

olika ätgärder. Förvaltarskapet

Eftersom ett förvaltarskap anses vara ett stort ingrepp

integriteten prövas frägan restriktivt av tingsrätten

huvudmannens
och av

samma

talan vid muntlig förhandling.

personer som vid ansökan

förvaltare kan ansökan även göras av
eller förvaltare

avgör därefter

10.3

och rätten utser

Ansökan

om god man

det ﬁnns

ett biträde

om förvaltare görs

tillräckliga skäl för att

i

till

om

i

för

princip pä
€;).

till

den personliga

som

(Föräldrabalken 11 kap 7

den gode mannen. Nämnden ska"

bör förordnas för nägon, anmäla detta

om

kan begränsas och anpassas

samma

sätt

När det gäller

den finner

att

god man

överförmyndaren. Överförmyndaren

ansöka hos förvaltningsrätten

om förvaltare.

FULLMAKT

Ett sätt för

den enskilde

att

ha en företrädare är att ge en fullmakt

ombud. Genom fullmakten ger den enskilde

rätten

till

till

en anhörig

att

vara dennes

en person att företräda den enskilde.
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Den

som t.ex. att ansöka om biständ
enskilde kan antingen Iämna en fullmakt för en specifik ätgärd
l fullmakt som ger
eher att utföra bankärenden. Den enskilde kan ocksä Iämna en generel
es räkning. Det
en rätt att princip alla tänkbara rättshandlingar für den enskild
fullmaktsinnehavar

hör

alltid

framgä

tydligt

i

vad fullmakten handlar

om och

hur iänge den

gäller.

Pä juridiska sidor pä

a, för detta ändamäl.
Internet och pä bankkontor brukar det finnas mailar att använd

FRAMTIDSFULLMAKT

10.3.1

En ny

lag

om framtidsfullmakter ger den

sina personliga

enskilde möjlighet att utse nägon

om

och ekonomiska angelägenheter

den enskilde senare

i

som kan

ta

hand

livet inte själv

om

kan göra

Framtidsfullmakten är en nv typ av
det. Samtidigt införs nya regler för anhörigbehörighet.
a om god man och förvaltare och ett
reträdarskap som kan ses som ett alternativ till reglern
ställfö

enskilde som
vanliga fullmakter. En fullmakt är en förklaring av den
att agera för den enskildes
rätt
tigen, har
fullmaktsgivare att den som tar emot fullmakten, fullmäk
ge den enskilde möjlighet att själv utse den
räkning. Tanken med framtidsfullmakten är att den ska
enskilde själv varaktigt
som ska ta hand om personliga och ekonomiska angelägenheter om den
nd med att den enskilde drabbas av en
förlorat den förmägan. Det kan till exempel ske samba
at hälsotillständ pä grund av älder.
olycka, sjukdom, psykisk störning eller försvag

komplement

till

i

kan även välja att utse Hera personer, till
Fullmaktshavaren kan därför vara en familjemedlem. Du
för ekonomiska frägor och en
exempel en fullmaktshavare för dina juridiska frägor, en annan
om ätgärder inom hälso- och sjukvärd eller
tredje som kan bistä dig vid värdkontakter. Beslut
gör inte heller familje- och arvsrättsliga
tandvärd omfattas dock inte av framtidsfullmakten. Det
ente.
äktenskapsskillnad eller upprättande av testam

ärenden som

till

exempel ansökan

om

Upprättande
att du fyllt 18 är och att du är
För att du ska kunna upprätta en framtidsfullmakt krävs
gt
ett testamente bevittnas av tvä samtidi
beslutskapabel. En framtidsfullmakt ska Iikhet med
tion 2016/1730, 2019).
ande personer som inte är släkt med dig (Regeringens proposi
i

närvar

103.2 ANHÖRIGBEHÖRIGHET
Anhörigbehörighet är en ny form av

2017—07—01. Reglerna finns

legalt ställföreträdarskap frän

i

företräda en

r en möjlighet för anhöriga att
Föräldrabalken kapital 17. De nya reglerna innebä
anhöriga hjälper reden idag en
familjemedlem utan att det finns en fullmakt. Mänga
et för anhöriga att biträda
emedlem och tanken är att lagändringen ska skapa större tryggh

familj
t.ex.

en äldre förälder.

bara
Det finns en begränsning lagstiftningen dä behörigheten
med anknytning till dennes dagliga livsföring".

”

gäller

i

ordinära rättshandlingar

i

'

anknytning till daglig Iivsföring t.ex.
Anhörigbehörigheten gäller bare rättshandlingar med
inköp
göra bankuttag, Överföringar mellan banker,
att betala Iöpande räkningar, autogiron,
en, Iämna deklaration, teckna
av TV, tvättmaskin och annan egendom som tillhör vardag
socialtjänsten t.ex. söka hemtjänst,
hemförsäkring, söka bidrag och söka biständ inom
äldreboende,
till en kontaktperson pä ett
färdtjänst och äldreboende, Iämna fickpengar
dag!ig livsföring. Det som faller utanför
bestrida krav/reklamera sädant som tillhör
apper, ta upp län, pantsätta
behörigheten är att t.ex. sälja hus, köpa eller sälja värdep
s domstol etc.
egendom, ge bort gävor, utförda fullmakter, föra proces
i
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mäste uppenbart p.g.a. sjukdom eller Iiknande sakna egen
beslutsförmäga och beslutsoförmägan mäste ha kommit efter det att denne blev myndig
dvs. 18 är. En förälder till ett barn som är född med en begävningsnedsättning kan inte

Den som man

hjälper

myndighetsdagen företräda sitt barn med stöd av lagen om anhörigbehörighet.
Det är den anhörige som bedömer när anhörigbehörigheten träder ikraft.
Om personen ifräga har god man eller förvaltare eller dä det finns en framtidsfullmakt

efter

gäller inte

Arvode

anhörigbehörigheten

fär inte tas ut

i

samma

frägor

och du som företrädare har inte

rätt att ta del

av sekretessbelagda

uppgifter t.ex. Iäkarintyg.
Enligt Föräldrabalken gäller inte

behörigheten beslut sjukvärdsfrägor,
i

mgar.
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men

hjälp

och stöd

11.
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Ekonomisk uppföljning
9
19/SAN/98
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Månadsrapport mars 2019
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Verksamhet (tkr)
Förvaltningsgemensamt
Särskilda boende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
LSS (f.d. KSF)
LSS (f.d. BIF)
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt

Budget 2019
-2 993
-111 400
-90 915
-43 219
-31 426
-1 100
-50 626
-6 687
-338 366

Prognos 2019
-1 493
-115 800
-92 115
-43 219
-30 526
-1 300
-50 226
-6 087
-340 766

Avvikelse Avvikelse %
1 500
50,1%
-4 400
-3,9%
-1 200
-1,3%
0
0,0%
900
2,9%
-200
-18,2%
400
0,8%
600
9,0%
-2 400
-0,7%

Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. februari och analys av årets resterande månader. He ltid som norm är en
osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom det i nuläget är svårt att bedöma hur väl verksamheterna kommer att lyckas med omställn ingen som krävs för att
heltid som norm inte ska öka personalkostnaden.
Förvaltningsgemensamt: Överskottet avser huvudsakligen ej fördelat budget.
Särskilda boende: Cirka 2 mnkr av underskottet avser köp av sjuksköterskor från bemanningsbolag. Cirka 700 tkr gäller löner som till största del beror på
överanställning av arbetsterapeut. Hyresintäkterna beräknas ha underskott på cirka 500 tkr p.g.a. tomma eller omvandlade platser till korttidsvård.
Resterande 1,2 mnkr avser övriga kostnader.
Hemtjänst: Cirka 900 tkr av underskottet avser löner och resterande 300 tkr övriga kostnader.
LSS: Överskottet beror bland annat på externa boenden.
IFO: Verksamheten prognostiserar överskott på öppenvård och löner (vakanta tjänster) men underskott på placeringar.
Arbetsmarknadsenheten: Enheten prognostiserar överskott på intäkter och personalkostnader.
Placeringar mm (tkr)
Externa boende LSS
Placeringar IFO
Öppenvård IFO
Ekonomiskt bistånd
Totalt
Prognos Sjuksköterskor
Överskott löner SSK
Kostnad köp av SSK
Nettounderskott
Investeringar (tkr)
Inventarier och data
Arbetstekniska hjälpmedel
Totalt

Budget 2019
-9 499
-17 989
-7 474
-5 000
-39 962
Belopp tkr
4 800
-6 800
-2 000
Budget 2019
-1 100
-400
-1 500

Prognos 2019
-8 369
-18 479
-6 904
-4 800
-38 552

Avvikelse Avvikelse %
1 130
13,5%
-490
-2,7%
570
8,3%
200
4,2%
1 410
3,7%

Kostnaden för köp av sjuksköterskor beräknas uppgå till cirka 6,8 mnkr (8 mnkr 2018).
Verksamheten prognostiserar dock överskott på löner på cirka 4,8 mnkr (5 mnkr 2018).
Nettounderskottet beräknas uppgå till -2 mnkr (-3 mnkr 2018).
Prognos 2019
-1 100
-400
-1 500

Avvikelse Avvikelse %
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
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Personalkostnader

Vid beräkning av prognosen av personalkostnader används en framräknad lönekurva över årets 12 månader. Beroende på olikheter i de olika
verksamheter används 3 olika lönekurvor; SÄBO, Hemtjänst, VFF.
Personalkostnaden för samtliga områden ligger mer eller mindre över budget i februari.
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Kostnaden för försörjningsstöd jan-feb är något lägre jämfört med jan-feb 2018.
Försörjningsstöd beräknas ha budget i balans.

Kostnaden för institutionsvård för vuxna och barn jan-feb är högre jämfört med jan-feb
2018. Institutionsvård för vuxna och barn beräknas ha ett underskott.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

I den planerade tiden ingår även tid för hälso- och sjukvårdsinsatser som
sjuksköterska och arbetsterapeut beslutar om.

Jaana Jansson
Förvaltningschef
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Mohammed Ahmad Barkhad
Ekonom

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
1
564
367
69
92
49
0

1
384
263
79
93
7
0

1 141

828

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totalt
2
948
630
148
185
56
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 969

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

Feb
5
457
251
70
30
5
0
818

Mar

16
411
306
67
40
15
0
854

Apr

0

Maj

0

Jun

0

Jul

0

Aug

0

Sep

0

Okt

0

Nov

0

Dec

Totalt
21
868
556
137
70
20
0
0 1 672

Dec

Totalt

0

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 2018

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

Jan

Feb
0
274
125
64
36
5
0

3
308
120
74
59
13
0

505

576

Mar

Jan
Feb
Mar
1 141
828
818
854
505
576
-313 -278

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

3
582
245
137
95
18
0
0

0

Apr

0

0

Maj

0

0

Juni

0

0

Juli

0

0

Aug

0

0

Sep

0

0

Okt

0

0

Nov

0

0

Dec

0

2019-03-14 11:34

1 081

Totalt
1 969
1 672
1 081
0
-591

Diff 2019/2018
Diff i %
-18
-85%
-285
-33%
-311
-56%
0
0%
26
37%
-2
-10%
0 ######
-591

-35%

Kommentar:
Övertiden har minskat med 278 tkr eller 33% i februari
2019 jämfört med februari 2018.
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Social- och arbetsmarknadsnämnden - övertid 2017-209 (tkr)
1 300
1 141
1 100

900

818

828

854

700

576
505
500

300

100

-100

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Övertid 2017

Juni

Juli

Övertid 2018

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Överitd 2019

2019-03-14 11:34
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Riktlinjer för Familjehemsenheten i Hallsberg
12
19/SAN/111
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1.

Riktlinjernas syfte och tillämpning

Syftet

med

handläggningen

riktlinjerna är att rättssäkra

avseende familjehemsplaceringar av barn och unga.
ett stöd och en vägledning arbetet.

Hallsberg

kommun

Riktlinjerna

ska vera

i

i

1.1 Inledning

ska varje placerat barn ha en egen ansvarig
socialsekreterare samt att socialnämnden är skyldig att ge familjehemmen
kontinuerlig kompetensutveckling.
Enligt Socialtjänstlagen (SOL)

Familjehem äri dag den vanligaste värdformen för barn och unga, men den
kan inte ersätta institutionsvärd för de barn och ungdomar som behöver
särskilt hög omhändertagandegrad och professionellt inriktad värd och
behandling. Vid val av värdform ska varje enskilt fall prövas vilken värd
som är lämpligast. För de barn och unga som behöver värd utom hemmet
i

är

kommunen

(HVB)

God

eller

i

skyldig att erbjuda värd antingen
familjehem (6 kap. 1,2 @@ SOL).

familjehemsvärd förutsätter

ett

i

hem

för värd aller

boende

Iöpande samarbete mellan barnets

socialsekreterare och familjehemssekreterare under hela placeringstiden.
Detta samarbete ska inledas sä fort frägan om en eventuell

familjehemsplacering väcks.

Inom Hallsberg kommun strävar vi efter att följa socialstyrelsens
rekommendationer om att samtliga handläggare av ärenden avseende barn
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och unga ska ha socionomexamen och minst ett ärs erfarenhet (SOSFS
2006:14). Handläggare som utför arbetsuppgifter enligt 4—8 kap. SOL bör ha
kunskap om de särskilda behov som barn och unga familjehem eller hem
för värd eller boende kan ha. Det är även viktigt att ha kunskap om de
arbetssätt och behandlingsmetoder
värden av barn och unga som är
baserade pä bästa tillgängliga kunskap (3 kap. 3 @ andre stycket SQL).
i

i

2.

Deﬁnition av familjehem

”Med familjehem
avses ett enskilt hem som pä uppdrag av socialnämnden tar emot barn för
stadigvarande värd och fostran och vars verksamhet inte bedrivs
yrkesmässigt”. Hem som tagit emot sä kallade privatplaceringar benämns
lagen ”annat enskilt hem”.
dessa riktlinjer används beteckningen
”familjehem" även för dem med privatplacerade ham. Bam kan vistas
familjehem antingen med beslut om värd enligt SOL, Lagen om Stöd och
Service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag med särskilda bestämmelser
om värd av unga (LVU) eller genom ett medgivande om privatplacering
l

3 kap 2 @ Socialtjänstförordningen (SOF) stär det

att

i

I

i

enligt

3.

!

SOL.

Barnperspektivet och barnens delaktighet

enlighet

med FN:S

rättigheter. Detta

barnkonvention ska

innebär en

ovillkorlig

alla

barn informeras

skyldighet för socialtjänsten

om
att

sine

se

till

att barnet fär information pä ett sätt som barnet kan ta till sig, utifrän älder
och mognad. Alle barn har rätten till Iivet och att fä utvecklas till en trygg
individ.
Barnen ska vera delaktiga
hela handläggningsprocessen.
Dokumentation ska finnas pä hur, när och vilken information barnen fätt
under hela processen. De ska även fä möjlighet att begära en företrädare.
Barnet har rätt att fä information om vad socialtjänsten bedömt vera skadligt
familjehem.
för barnet
hemförhällandena och varför denne placeras
Denna information och all annan information som barnet fär ska anpassas
efter barnets älder och mognad. För att skapa mer stabilitet och trygghet vid
i

i

i

placeringen ska socialtjänstens utredning ta ställning

kommer att

4.

vera Iängsiktig.

Grund för placering - värdplan
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till

om

placeringen

om

hemmet

pä en utredning (11 kap. 1,2 ää
värdbehov. Senast samma dag
SOL) av barnets förhällanden och
placeringen genomförs ska det finnas en värdplan. Syftet med värdplanen
är att klargöra mälen med värden, utifrän det enskilda barnets behov.
Värdplanen ska vera realistisk och kunna hälla över tid sä att den är
trovärdig för dem som den berör och för beslutsfattare. Värdplanen mäste
kunna förstäs alla delar av dem som berörs av den. Värdnadshavaren och
den som fyllt femton är ska underteckna värdplanen sä att det klart framgär
att de tagit del av den och huruvida de samtyckt till den eller inte. Även ham
som är yngre än femton är ska ta del av planeringen för värden utifrän sin
älder och mognad. Värdplanen ska vera föremäl för ständig översyn och
revideras allteftersom barnets behov och förhällanden förändras.
Ett beslut

värd utanför

vilar

i

En familjehemsplacering av

ett

barn kan aldrig vera en akut |ösning, utan

mäste vara ett väl genomtänkt beslut baserat pä kunskap om barnet och
dess situation. Det är därför viktigt att skilja mellan ett beslut en akut
situation och en familjehemsplacering för stadigvarande värd och fostran.
Jourhemsplaceringar ska inte, sävida det inte finns särskilda skäl, pägä
längre än tvä mänader efter avslutad utredning. Om ett barn mäste Iämna
sitt föräldrahem akut kan han eller hon tas om hand av en anhörig, placeras
vissa särskilda fall pä institution.
de fall barnet är
ett jourhem eller
omhändertaget enligt LVU mäste värden emellertid alltid inledas ett utrett
familjehem eller pä institution.
i

I

i

i

i

ham

om familjehemmet som

behövs
för att de ska kunna ta ställning till tilltänkt familjehem. Uppgifter som namn,
bostadsförhällanden, familjesammansättning och levnadsförhéllanden fär
därför lämnas ut till ett barns föräldrar och barnet. De har säledes rätt till
samma skriftliga information om hemmet som socialnämnden fär inför
blivande
frän
de
kräver
godkännandet.
Detta
samtycke
en
för
att
förutsättning
en
och
är
familjehemsföräldrarna
undantagsfall kan det
familjehemsutredning ska kunna genomföras.
förekomma att värdnadshavare under hänvisning till sekretesslagens
bestämmelser vägras upplysning om barnets vistelseort (14 5 2. LVU, 26
kap. 2 @ Offentlighets- och sekretsslagen). dessa fall kan naturligtvis inte
Föräldrar och

ska ges den information

l

l

familjehemsutredningen delges föräldrarna.

av familjehem
första hand ska övervägas om barnet kan placeras hos anhörig eller annan
närstäende. Bestämmelserna om barnets bästa ska dock alltid iakttas.
Placering bör ske sä nära hemorten som möjligt det enskilda fallet. Vid va!
av placering bör värdnadshavarens grundläggande värderingar vad gäller

4.1 Val
|

i
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människosyn, livsvärden med mera sä läth som möjligt
respekteras. Forskningen visar att det är gynnsamt för bamet om
föräldrarna kan godkänna valet av familjehem. Vid val av familjehem till barn
religion,

med bakgrund annat

land än Sverige ska särskilda ansträngningar göras

i

bamet ska kunna behälla

för att

Flyktingbarn utan värdnadshavare

som behöver
inrädan

i

spräk och sin etniska

sitt

Sverige ska behandlas

värd utom det egna hemmet.

hos

bor

som

släktingar

familjehemsutredning företas och beslut

nödvändigt
att

syskon

att

inte

till

att

de

!

fall

dä

bamet ska värdas med

med

syftet

till

sedvanlig

värden, vera

äsidosätta föräldrarnas inställning. Huvudprincipen ska vera

ska

skiljas ät Vid familjehemsplacering.

med anhöriga och andre
som är anpassad
barnets

hälla kontakt

omfattning

placering fettes.

barn

föräldrars

ska

Sverige

i

om

värdnadshavarens värderingar är anledning
stöd av LVU kan det dock, med hänsyn

som andra

Även om bamet pä

bor

identitet.

till

Barnet ska kunna

närstäende. Kontakten ska ha en

behov.

4.2 ]ourhem

Socialnämnden fär inte placera ett barn ett sädant enskilt hem som Vid
upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig värd och fostran (]ourhem) om
inte förhällandena
det enskilda hemmet och förutsättningarna för värd är
utredda av socialnämnd (6 kap. 6 5 SOL). Uppdraget att vera ]ourhem
innebär att det kommer vera viss omsättning pä barn ett sädant hem. Det
är därför inte Iämpligt att hemmetjämsides har familjehemsplacerade ham.
i

i

i

En

placering

utreda och

i

]ourhem bör

bedöma

inte

pägä längre

tid

än vad som krävs

det fortsatta värdbehovet samt fatta beslut

Om det inte finns särskilda skäl fär ett barn värdas
mänader
skydd

efter det att

socialnämndens utredning

i

om

Eftersom placeringen är

eller stöd avslutats.

ett

]ourhem

ingripande
tillfällig

i

för att

ärendet.

i

högst tvä

till

barnets

folkbokförs

de

pä jourhemmets adress. Jourhemmen ska utredas
pä samma sätt som familjehem. De kan inte utredas och prövas utifrän ett
visst barns behov utan fär prövas utifrän en mer allmän bedömning av deras
placerade barnen

inte

Iämplighet för uppgiften.

Till

omfattas jourhemsföräldrar,
(1

kap. 6 @ och 7 kap. 4

5.

Avtal

Avtal

som

€;

i

skillnad

sin

frän vanliga familjehemsföräldrar

egenskap av kontrakterade, av sekretess

Sekretesslagen).

reglerar familjehemsföräldrarnas

respektive

socialtjänstens

ansvar och uppgifter är viktigt. Avtalet ska vera skriftligt och ska blend annat
innehälla; uppdragets omfattning, skyldighet att följa genomförandeplanen,
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ersättningar och

skatter,

försäkringar

tidpunkt för utbetalningar,

samverka med
göra oanmälda besök

uppsägningstid. Fokus ska särskilt gälla skyldigheten

skolan och biologiska föräldrar. En möjlighet

att

samt

att

i

avtalet. Ersättningarna ska följa
familjehemmet ska ocksä skrivas in
Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer (SKL). Avtalet ska
hällas aktuellt vilket innebär att det ska ses över för att justeras, om till
exempel barnets situation förändras. Vid avslut ska uppsägningen av
i

avtalet vera

6.

skriftlig.

Föräldrars ersättningsskyldighet

@ Föräldrabalken regleras föräldrars underhällsskyldighet för sine
ham. Föräldrar är försörjningsskyldiga till dess barnet fyller 18 är eller sä
länge barnet gär skola, dock längst till barnet fyller 21 är. Föräld rar är enligt
skälig utsträckning bidra till
8 kap. 1 @ andre stycket SOL skyldiga ati
kommunens kostnader för deras placerade ham. Kommunens möjlighet att
fä ersättning frän föräldrar gäller längst till barnet blir 18 är. Bestämmelsen
6 kap. 2-4 @@ SoF. AV
om hur ersättningen ska beräknas finns
7 kap

I

1

i

i

i

SoF framgär att ersättningen för var och en av föräldrarna
försäkringskassan av
ska beräknas som om det gällde äterbetalning
bestämmelsen

i

till

utbetalt underhällsstöd enligt lag
skriftligt

belopp

vad

underhällsstöd. Föräldrarna ska fä ett

beslut där det framgär enligt vilket lagrum kravet sker

som ska

en

om

betalas och hur betalningen ska ske.

förälder

ska

betala

är

inte

möjligt

Nämndens
att

samt det
beslut

överklaga

om

med

förvaltningsbesvär.

7.

Socialtjänstens skyldigheter

SOL som LVU stadgas socialnämndens skyldighet att noga följa
värden. Nämndens företrädare ska regelbundet besöka de placerade
barnen och ha personlig kontakt med barnen själva (5 kap. 1b @ SOF).
kontakter med de vuxna
Nämndens tillsyn fär inte inskränka sig
l

säväl

till

i

familjehemmet och till andrahandsuppgifter om barnet. För att kunna göra
bedömningar av barnets utveckling och behov ska ansvarig handläggare
familjehemsmiljön.
samtala enskilt med barnet och observera barnet
Besöken ska ske sä ofta att nämndens representant om möjligt blir en känd
person som barnet självt kan vända sig till med förtroende. Besök ska göras
början av
minst tvä gänger per är. Täta besök mäste självfallet göras
i

i

värdtiden, Vid kriser eller Vid speciellt komplicerade situationer. Föräldrarna

ska,

om det inte anses vara olämpligt eller Vid

akut placering, ges
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tillfälle att

möta familjehemsföräldrarna innen ﬂyttningen sker och ska
ett

7.1

eget stöd

i

samband med

att

alltid

erbjudas

barnet familjehemsplaceras.

Umgänge och kontakt

Socialtjänsten ska aktivt

med

medverka

till

att

barnet kan upprätthälla kontakten

5 SQL). Utformning av
genomförandeplanen och

sina anhöriga och andre närstäende (6 kap.

kontakt aller

umgänge bör

tydligt

klargöras

i

1

att en förälder inte uttryckligen
begär hjälp umgängesfrägan fräntar inte socialtjänsten detta ansvar. Om
det är nödvändigt med hänsyn till ändamälet med värd enligt LVU kan
umgänget av socialnämnden regleras enligt 14 @. Föräldrarnas möjligheter
att upprätthälla kontakten med barnet fär inte begränsas av ekonomiska
förhällanden. Socialnämnden har ett särskilt lagreglerat ansvar för att
äterföreningen förbereds och genomförs väl. Aktivt arbete med att stimulera
umgänget under värdtiden är ett led
denna strävan. Även om en

utarbetas efter barnets bästa. Det faktum
i

i

äterförening ter sig omöjlig kvarstär barnets

7.2 Information

till förskola

rätt

till

med

rektor

i

den

skola där barnet ska skrivas
till

8.

in,

att

föräldrarna.

barnet flyttar. Kontakt

förskola och eventuellt skolsköterska

eftersom det är nödvändigt

förutsättningarna för placeringen. Detta kan ske

Offentlighets-

med

och skola

Barnets socialsekreterare ska underrätta rektor om

ska även tas

kontakt

med

att

i

den

skolan känner

stöd av 10 kap. 2 @

och sekretesslagen (DSL).

Familiehemmets skyldigheter

6 kap. 7 @ SOL medverka till att de barn som
familjehemsplaceras fär god värd och fostran och gynnsamma
uppväxtförhällanden. Ett familjehem erhäller uppdrag frän socialnämnden
placeringskommunen. Familjehemmet har till uppgift att följa uppgjord
genomförandeplan och ska sköta alla vardagliga omsorger om barnet

Socialnämnden ska

enligt

i

säsom skolgäng,

fritidsaktiviteter,

läkarbesök samt de olika rehabiliterings-

och behandlingskontakter som socialtjänsten beslutat om.

8.1 Utbildm'ng och

handledning

till

familjehemmet

ska genomgä grundutbildningen ”Ett hem att växa i” och
familjehemmet har rätt till regelbundet stöd
uppdrag genom
sitt
socialtjänsten. Stöd och handledning ska anpassas efter uppdragets

Alle familjehem

i

svärighetsgrad och familjehemmets kompetens och erfarenhet av Iiknande

uppdrag. Socialtjänsten ska

inte

acceptera

att

familjehem undandrar sig
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Det är vid dessa tillfällen som
socialtjänsten kan försäkra sig om att värden följer uppgjord plan och att
familjehemmets kompetens motsvarar uppdragets art. Socialnämndens
krav pä familjehemmets deltagande
förekommande utbildning regleras
lämpligen avtalet (6 kap. 7 @ SQL).
regelbundet

stöd

och

handledning.

i

i

9.

När barnen blir myndiga

Förberedelse för utslussning frän familjehemmet ska päbörjas

i

god

tid

i

samverkan med berörda myndigheter och verksamheter. Biständsbeslutet
enligt SOL upphör formellt när den unge fyller 18 är. Detta gäller även vid
värd enligt 1 @ andre stycket och 2 @ LVU, sä kallade miljöfall. Eftersom den
unge fyllt 18 är är det han/hen själv som ansöker om biständet enligt SOL
form av fortsatt boende/placering familjehemmet. Biständ beviljas sä länge
den unge gär gymnasiet. Ett nytt biständsbeslut mäste fettes och en ny
värdplan upprättas. Vad gäller värd enligt 1 @ andre stycket och 3 @ LVU, sä
kallade beteendefall, upphör värden inte dä den unge fyller 18 är. Värd
enligt detta Iagrum pägär sä länge behov föreligger, dock längst tills dess
att den unge fyllt 21 är. Under en övergängsperiod frän familjehemmet tills
det att den unge kan klare sig själv, behövs insatser frän den placerande
i

i

i

Det kan röra sig om säväl personligt stöd,
ekonomiskt biständ
awaktan pä inkomster eller
studiemedel. Om den unge efter avslutade gymnasiestudier bor kvar trots
att grund för placering inte längre föreligger ska socialtjänsten vera
behjälplig kontakt med socialtjänsten pä orten där den unge ber. dessa
fall kan den unge behöva hjälp med kostnader för hyresdel och uppehälle.
Den särskilda tillsynen över värden enligt 6 kap. 7 5 SQL faller bort när
värden övergär till vuxenplacering. Socialtjänstens skyldighet att följa
familjehemsvärden enligt 6 kap. 1 @ SOL och 8 kap 1b @ SoF gäller även
efter
vuxenplacering.
det
att
placeringen
till
en
övergätt
Placeringskommunen fortsätter att ha ansvaret för den unge.
socialtjänstens

hemutrustning

side.

eller

i

i

|

Bamets ersättningsskyldighet om egna inkomsterﬁnns
Ungdomar som fyllt 18 är och bor familjehem utan behandlingsbehov och
som har egna inkomster eller tillgängar ska betala för sig familjehemmet,
detta medför att kommunens omkostnadsersättning minskas motsvarande
9.1

i

i

i

män.

10. Eftervärd
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Cm

en ung person efter placeringen ska ha eget boende, bör nämnden
tillgodose hans eller hennes behov av stöd och hjälp med frägor om
ekonomi och med att ordna hosted, studier eller arbete. Det ska ingä
familjehemmets uppdrag att förbereda den unge inför vuxenlivet. Om den
unge efter placeringen ska flytta hem till biologiska föräldrar bör föräldern
erbjudas stöd föräldrarollen (SOSFS 2012:11 8 kap. och 5 kap. 1 5 SOL).
i

i

11. Tillsyn och uppföljning

En

särskild

socialsekreterare

ska

utses

för

det

enskilda

Socialsekreteraren ska träffa barnet minst fyra besök per

och mognad ska barnet
plats än familjehemmet
i

fä möjlighet att träffa sin
(5 kap.

Anmälan mat familjehem

Om

nämnden genom anmälan

familjehemmet

eller

misstänks

är. Utifrän

älder

handläggare pä annan

1b @ SOF).

12.

i

barnet.

pä annat

vera

sätt fär veta att förhällandena

ska

otillfredsställande,

nämnden

omedelbart ta initiativ till att utredning inleds. Om barnet antas fara illa ska
nämnden omedelbart ingripa till barnets skydd. Familjehemmet ska alltid
underrättas om vilka anmärkningar som kommit till socialtjänstens
kännedom. Om det visar sig att anmälan saknar grund behöver inte
värdnadshavaren informeras om anmälan. Dokumentationen förvaras dä
familjehemmets personakt. Om det däremot framkommer uppgifter som
päverkar barnets förhällanden, ska värdnadshavaren informeras om
resultatet av utredningen och beslut.
Dessa uppgifter ska ocksä
dokumenteras och tillföras barnets akt.
i

13. Värd- och kostnadsansvar
Den placerande kommunen har

2a kap. 4 @ SOL det sammanhällna
värdansvaret för barnet. Familjehemmets kommun (vistelsekommun) kan
bistä placeringskommunen akute skeden. placeringskommunens ansvar
ingär att bekosta de särskilda insatser som inte är pedagogiska och som ett
barn kan behöva för att kunna delta iförskoleverksamhet och motsvarande.
Detta avser även särskilda insatser för att barnet ska kunna ha en
fungerande
skolgäng
vistelsekommunen.
Placeringskommunens
kostnadsansvar gäller endast insatser som har sin grund sociala skäl. För
att kunna bedöma detta behov är det viktigt att utredande socialsekreterare
i

enligt

|

i

i

10
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innen placering utreder

om

barnet behöver sädant stöd vid skolgäng

i

placeringskommunen. Behöver barnet särskilda insatser av pedagogiska
skäl ska det bekostas av vistelsekommunen. En pedagogisk utredning
innen placering är av vikt även för att kunna ta ställning till och planera för
vistelsekommunen (SKL
eventuellt stöd innen barnet päbörjar skolgäng
i

cirkulär

2006:18)

14. Familjehemsersättningar

Utgängpunkten

i

riktlinjerna

är ersättningsniväer

som

Ersättningsniväerna är maxbelopp

basbelopp. En individuell bedömning

i

som

utfom1ats av SKL.

ärligen regieras utifrän aktuellt

varje enskilt

fall

ska

göras.

alltid

14.1 Allmänt

De av SKL rekommenderade familjehemsersättningarna ska

tillämpas för

socialnämndens familjehemsvärd för barn och unga. Detta ska gälla alle
placeringar som socialnämnden beslutar om. Ersättningen regleras särskilt
avtal mellan socialnämnden och familjehemmet. Uppgiftema om ersättning
Sundsvall
till familjehemsföräldrar omfattas av sekretess (Kammarrätten
2012-12—11, mäl nr 2621-2622-12). Den ekonomiska ersättningen till
familjehemmet bestär av ett arvode och en omkostnadsersättning.
Ersättningen ska alltid utbetalas till den eller de fysiska personer med
vilken/vilka socialnämnden ingätt avtal om placering och ersättning.
Familjehemsvärd betraktas inte som yrkesmässig verksamhet och avtal kan
endast ingäs med fysisk person. Familjehemsföräldrar är skattehänseende
att betrakta som uppdragstagare som utför arbete för nägon annans räkning
dennes tjänst och utan att arbetet ingär
utan att vera anställd
näringsverksamhet som bedrivs av uppdragstagaren. Socialnämnden är
de fall socialnämnden är
skyldig att erlägga sociala avgifter.
huvudarbetsgivare föreligger ocksä skyldighet att innehälla preliminär skatt.
Även om familjehemmet bilder bolag förändras inte formerna för utbetalning
av ersättningarna. Avtal om att uppdragstagaren själv ska betala skatt och
i

i

i

i

i

|

godtas inte skattemässigt (SKL cirkulär 1991: 116). Ersättningen
utbetalas till familjehemmet efterskott varje mänad. Socialnämnden ska
lämna kontrolluppgift över säväl utbetalda arvoden som samtliga

avgifter

i

omkostnadsersättningar, detta sker av lönekontoret. Familjehemmen fär

med
sin deklaration
avdrag
Observera
omkostnadsersättningen.
göra

i

ett

belopp
att

som

detta

omkostnadsersättning även sädant som beviljas vid enstaka
Staten
bestämmer om
omkostnadsersättning.
extra

begränsningar

med

i

rätten

till

förvärvsinkomster.

avdrag för
|

de

fall

utgifter

gäller

11
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all

tillfällen

som uppkommer

socialnämnden

met

svarar

betalar

som

eventuelle
i

samband
en

högre

omkostnadsersättning än den centrala rekommendationen

(vilket

är

samma

summa som den

högsta skattefria) ska nämnden kunna redovisa den
ekonomiska beräkning som Iiggertill grund för ersättningen. Om det begärs

av skattemyndigheten ska familjehemmet kunna fä en skriftlig information
att lämna till skattemyndigheten avseende den ekonomiska beräkningen
och skälen till den högre omkostnadsersättningen. Det görs inget
skatteavdrag och betalas inga avgifter pä omkostnadsersättningen.
Omkostnadsersättningen
sjukpenningsär
varken
eller
pensionsgrundande.

14.2 Principerna för omkostn adsersättningen

Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som
familjehemmet fär när det tar emot barnet sin familj. Ersättningen utgörs
dels av en äldersfördelad schablon, som kallas grundkostnad och dels av
i

som beräknas individuellt efter det placerade barnets
Konsumentverkets beräkningar av kostnader för olika
hushäll och för barn
olika äldrar har beaktats vid beräkningen av
omkostnadsersättningens storlek. Nivän är satt med beaktande av att de
placerade barnen har store behov. Hänsyn har ocksä tagits till att
familjehemmen vanligen har en högre standard än den som Iigger till grund
för Konsumentverkets beräkningar.
tilläggskostnader,
speciella behov.

i

14.3 Barnets grundkostnad

Grundkostnaden beräknas täcka barnets normale och löpande behov för
försörjning och livsföring övrigt. Grundkostnaden för barn 0-12 är är 105 %
av basbeloppets mänadsbelopp medan grundkostnaden för tonäringar
mellan 13-19 är är 120 % av basbeloppets mänadsbelopp.
grundkostnaden ingär kostnader för barnets livsuppehälle och del
de
gemensamma hushällsutgifterna. Exempel pä sädana utgifter är |ivsmedel,
kläder, skor, personlig hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror,
möbler, husgeräd, textilier, TV, telefon och normalt slitage. Hänsyn har
tagits till att familjehemmet fär kostnader för ökad elförbrukning, vatten och
normalt slitage. Ersättningen utgär frän att familjehemmet tar emot barnet
sin befintliga bostad, vilket innebär att placeringen inte medför högre
boendekostnad eller högre hyra.
i

I

i

i

14.4 Barnets tilläggskostnader

Barnets individuelle behov kan medföra

att

det finns utgifter

som tillkommer

utöver grundkostnaden. Exempel pä sädana kostnader är kostnader för

umgängesresor

till

föräldrar

eller

barnomsorgsavgift/skolbarnomsorgsavgift,

andre

linser‚
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närstäende,

specialkost

och

eventuellt avgifter förfärdtjänst.

Bam

i

familjehemsvärd omfattas av

samma

högkostnadsskydd för läkarvärd och medicin som familjens övriga ham.
Den högsta skattefria kostnaden för tilläggskostnader inklusive
grundkostnaden är för barn 0-12 är 150% och för tonäringar mellan 13-19
är 170 % av basbeloppets mänadsbelopp. Kostnader som är regelbundet
äterkommande kan schabloniseras och betalas som en fast tilläggskostnad
per mänad medan andra kostnader uppkommer mer sällan och prövas när

som kan schabloniseras är
och
umgänge). Om resorna är
körersättningen (vid fritidsaktiviteter
äterkommande och kontinuerliga läggs kostnaden in som en schablon den
löpande omkostnadsersättningen. annat fall beviljas kostnaden utifrän en
rimlighetsbedömning och enligt den milersättning som motsvarar den
högsta skattefria milersättningen, som ärligen fastställs av Skatteverket.
Familjehemmet ska redovisa de körda sträckorna pä särskild blankett som
Iämnas till ansvarig familjehemssekreterare, varefter ersättningen beviljas.
Beslut ska skrivas när tilläggskostnader beviljas under placeringen. När det
beslutet framgä att det äligger
gäller schablonersättningar hör det
familjehemmet att meddela om förhällandena ändras. Viktigt att tänka pä
här är att enstaka och tillfälliga tilläggskostnader gör att den totale
mänadsprocentsatsen höjs och kan överstiga den högsta skattefria

det

är

aktuellt.

Exempel

pä

kostnad

i

!

i

kostnaden.

Glasögon och

Synundersökning bekostas sin helhet. Försäkringar
ska utnyttjas om glasögonen har förorsakats genom olycka. Unser beviljas
endast utifrän funktions-och medicinska skäl, inte kosmetiska.
Iinser:

i

Barnomsorg: De kommunale kostnaderna
Familjehemmet ska informeras om att
socialnämnden om kostnaderna ändras.

barnomsorg är godtagbara.
det äligger dem att meddela
för

Läkarvärd och medicin: Vid utlägg för medicin och Iäkarvärd Vid en
intensiv sjukdomsperiod kan ersättning ges efter individuell prövning. Den
ﬂesta medicinen för barn är dock gratis idag.

Pass: Vid behov kan ersättning utgä med max 1 % av basbeloppet.
Observera att värdnadshavarna mäste medverka passansökan.
i

14.5 Extra utrustning

till

barnet

13
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Vid bedömning av extra utrustning

till
familjehemsplacerade barn bör
utgängspunkten vera att det Iigger inom vad en normalinkomsttagarekan
ha räd med. När det gäller extrautrustning till det placerade barnet ska

skriftligt

beslut skrivas.

pengar pä

l

det

fall

barnet har egna tillgängar,

till

exempel

ska familjehemmet kontakte överförmyndaren
för att fä pengar till den extra utrustning som barnet behöver.
de fall
socialnämnden beviljar kostnaderna för sädana inköp är det viktigt att
ett spärrat konto,

I

notera
att

att

den

utrustningen

som

beviljas är

till

för att täcka barnets

Om

barnet och inte familjehemmet.

tillhör

familjehemmet ska barnet fä denne utrustning med
beslutet som Iigger till grund för utbetalningen.

Cykel: Det fär anses

rimligt att ett

behov och
flyttar

frän

Detta börframgä av

barn behöver tre cyklar under uppväxten

och en vuxencykel).

(tvä barncyklar

sig.

barnet

Max

15

% av basbeloppet beviljas totalt

för samtliga tre cyklar.

Semesterresor: Max 10

% av basbeloppet/är.

Dyrare
fritidsaktiviteter:
Utlägg
för
ingär
fritidsaktiviteter
grundkostnaden. Om barnet har dyrare fritidsaktiviteter (golf, ridning,
ishockey etc.) och om dessa bedöms vara adekvata, kan utbetalning göras
utifrän rimlighet och med max 10 % av basbeloppet/är.
i

14.6 Utrustning inför placeringen

Socialnämnden ansvarar för att de som placeras familjehem är utrustade
med de kläder som behövs för den närmaste ärstiden. första hand ska
föräldrarna stä för att barnen är utrustade. Därför ska det första hand kollas
upp vad barnet har hemma och om föräldrarna har möjlighet att stä för
i

|

i

eventuelle klädinköp.

Sommer: Max
visst

%

av basbeloppet. Vad som ska köpas beror pä hur ett
barns behov ser ut, vad barnet reden har och hur länge placeringen
7

förväntas pägä.

Vinter:

Max 9

% av basbeloppet. Vad som ska köpas beror pä hur ett visst

barns behov ser

ut,

vad barnet redan har och hur länge placeringen

förväntas pägä.
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Det kan vera Iämpligt
föräldrarna

att barnet,

familjehemmet och

i

förekommande

fall

samräd med socialnämnden planerar vad som ska köpas.

i

1 4. 7 Basutrustning

Familjehemmet behöver eventuellt utrusta det rum som barnet ske bo
Barnet behöver utrustning för att sova, förvara kläder, Ieksaker med mera.
Skolbarn behöver även plats för läxläsning.
i.

Bam 0-12 mänader: Max 22 % av basbeloppet: Skötbord, bilbarnstol, säng
med

utrustning, Iigg-lsittvagn, barnstol

matta

med mera.

Bam

1-3 är:

%

Max 20

matbord, byrä, lampe, Ieksaker,

till

av basbeloppet:

Bilbarnstol,

säng med

utrustning,

ligg-lsittvagn, barnstol

till

matbord, byrä, lampe, Ieksaker, matta

med

Bam

%

av basbeloppet: Bilkudde, säng med

utrustning,

Max 15

4-6 är:

eventuellt barnstol

matta

med mera.

Bam

7-12

är:

till

mera.

matbord, eventuellt skrivbord, byrä, lampe, Ieksaker,

Max 14

%

av basbeloppet: Bilkudde, säng med

skrivbord och skrivbordsstol, byrä, Iampa, Ieksaker, matta

med

utrustning,

mera.

Tonäring 13-19 är: Max 13 % av basbeloppet: Säng med utrustning,
skrivbord och skrivbordsstol, byrä, lampa, eventuellt Ieksaker, matta med
mera.

Den
för

framtida kompletteringen av utrustningen ske finansieras inom

ramen

den Iöpande omkostnadsersättningen.

14.8 Principer för utbetalning av extra omkostnadsersättning

Kostnaden

som gör

för

den beviljade extra utrustningen betalas

inköpet.

Beloppet

kontrolluppgiften

till

familjehemsekreterare

maxsumma

inom

och

redovisas

den utbetalade summan kan

familjehemmet,

som omkostnadsersättning pä

Skattemyndigheten.

familjehemmet

riktlinjerna för

till

Socialsekreterare,

kommer överens om en

det aktuelle inköpet.

reglering endast ske

15
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Om

om

köpet överstiger

den överstigande

delen är inom ramen för

riktlinjerna

och

om

den

inte

överstiger det

överenskomna maxbeloppet. andre fall fär familjehemmet själva stä för
den överstigande delen av kostnaden, vilket de bör bli informerade om
l

innen det aktuelle inköpet.

Familjehemmet ska

i

möjligaste

män

lägga ut pengar för de kostnader

som

sedan med
den faktiska kostnaden för inköpet. Detta förutsatt att kostnaden ligger inom
ramen för överenskommelsen. Överstiger den faktiska kostnaden den
överenskomna summan, är det familjehemmets eget ansvar att stä för den
överstigande delen, vilket de bör bli informerade om innen det aktuelle
uppstär. Efter insänt och redovisat kvitto ersätts familjehemmet

inköpet.

de fall det rör sig om store summor, är det inte rimligt att begära att
familjehemmet ska lägga ut pengar. Om de inte kan invänta ati ersättningen
betalas ut vid nästa Iöneutbetalning finns det möjlighet att begära in offert
eller kostnadsförslag. En utbetalning baserad därpä kan dä göras innen
inköpet. Familjehemmet ska sedan redovisa köpet med kvitto. Eventuelle
awikelser frän den utbetalade summan regleras vid nästa utbetalning.
|

de

en offert eller ett kostnadsförslag, ska
familjehemmet ombes att undersöka priset för den aktuella varan. Därefter
kan en överenskommelse gällande inköpet. inom ramen för riktlinjerna
göras. Familjehemmet ska sedan redovisa köpet med kvitto. Eventuelle
awikelser frän den utbetalade summan regleras vid nästa utbetalning.
I

fall

det inte är möjligt

att fä

14. 9 Beviljade sakers tillhörighet
Allt

som kan räknas som

personliga saker, exempelvis kläder, möbler,

och annan utrustning som har beviljats det placerade barnet,
barnet och ska följa med barnet vid en eventuell flytt.

cyklar

15.

tillhör

Arvode

Arvodet är en skattepliktig inkomst, som beskattas som inkomst av tjänst.
Det kan fördelas mellan eller utbetalas till en av familjehemsföräldrarna
enligt deras önskemäl. Socialnämnden gör avdrag för preliminär skatt och
betalar

Iagstadgade

semestergrundande.
pensionsgrundande.

Uppdraget att vera familjehem är inte
sjukpenningssom
Arvodet
är
säväl
Det berättigar däremot inte till tjänstepension.
avgifter.
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Uppdragstiden ger heller
betala sjuklön
föreligger

de

första fjorton

nägot

sjukanmäla

sig

inte rätt

till

A-kassa. Socialnämnden ska inte

dagarna av en sjukperiod, eftersom det

En familjehemsförälder ska
försäkringskassan för att fä sjukpenning. En
ätaganden är att fungera som förälder

anställningsförhällande.
direkt

familjehemsförälders

till

i

gä pä föräldramöten, delta
utvecklingssamtal
besök hos tandläkare och läkare. Familjehem förbinder

vardagssituationer, att

och
även

inte

förskola

skola,

sig

att

ta

i

i

emot

företrädare

socialnämnden,

för

familjehemsutbildning och handledning samt samarbeta

med

delta

i

biologiska

Det arvode som utbetalas ska ha beräknats utifrän detta och
kompensation för eventuell inkomstförlust ska inte ges
dessa fall.
Undantag
gäller
för
familjehemsutbildningen,
där
kompenseras
familjehemmen genom tillfälligt päslag pä arvodet som regleras avtalet.
föräldrar.

i

i

15.1 Arvodesberäkning

Familjehemmet kan antingen fä ett grundarvode eller ett förhöjt arvode.
Individuell bedömning mäste göras utifrän vilken arbetsinsats uppdraget
kräver. Grundarvodena för familjehem baseras pä kommunförbundets
ärliga rekommendationer. Arvodet följer löneutvecklingen värdyrken som
till exempel värdare, barnskötare, värdbiträden och behandlingsassistenter.
i

Det innebär att grundarvodet omräknas varje är med den procentsats som
motsvarar den senast kända genomsnittliga löneökningen för dessa
yrkesgrupper. Omräkningen gäller from den 1 januari respektive är. Arvodet
är uppdelat tvä äldersklasser; 0-12 är samt 13—19 är. Om det är motiverat
kan arvodet, efter bedömning, förändras när som heist under placeringen.
i

Arvodet ändras
ingick

i

som

automatiskt när ett barn
äldersklassen 0-12 är, blir 13 är.
inte

vid placeringstillfället

som kan motivera en höjning av arvodet
För varje barn fastställs ett bestämt arvode per mänad. Vid en nyplacering
kan det ibland vara svärt att bedöma den placerades behov och därmed
vilken arbetsinsats som kommer att krävas av familjehemmet. Inledningsvis
kan dä arvodet bestämmas för en begränsad period, till exempel sex
mänader. Därefter bör det finnas bättre förutsättningar att fastställa nivän
15.2 Förhällanden

pä det löpande arvodet.
sociala

problem,

Bam som

funktionshinder

placeras

eller

i

familjehem har vanligtvis

andre

pätagliga

störningar

av

De rekommendationer gällande arvode som SKL
Iämnar har tagit hänsyn till detta. Rekommendationerna gäller oavsett vilket
Iagrum som placeringen (SOL, LVU) grundar sig pä.

varierande omfattning.

17
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Nedan Iämnas exempel pä förhällanden som ensamma eller tillsammans,
kräver ökade arbetsinsatser och kunskaper som motiverar en höjning av
arvodet inom ramen för rekommendationerna.

-

Stath utätagerande beteende:

.

Stath hämmat beteende: passiv, depressiv, ängslig, inbunden

bräkig, impulsdriven, aggressiv

Specifika skolproblem: skolk, anpassningsproblem, konflikter

Missbruk av ber0ende framkallande medel
Negativt beteende: kriminalitet‚ asocialitet‚ vagabondering‚ prostitution

Fysiska och psykiska funktionshinder, begävningshandikäpp, kroppslig

sjukdom av kronisk karaktär,
krav pä sär3kilda insatser

allergier,

eksem och

liknande

som

ställer

Omfattande kontakter med sjukvärd, barn- och ungdomspsykiatri och
myndigheter
Omfattande kontakter med anhöriga

eller

andre närstäende personer

15.3 0mständigheter som kan reducera arvodet och
omkostnadsersättningen

värden av barn som till
följd av funktionshinder, sjukdom eller liknande är särskilt värdkrävande. Det
är fräga om ärenden där barnet regelbundet kammer att vistas utanför
familjehemmet. Om sädana omständigheter är kända reden vid placering
ska reduceringen framgä av avtalet. Frägan om reducering av
ersättningarna kan även uppkomma under en pägäende placering. Det blir
dä en fräga om en överenskommelse om hur barnets fränvaro päverkar
familjehemmets kostnader och arbetsinsats och därmed storleken pä
Det förekommer

arvodet

och

att

familjehem behöver avlastning

omkostnadsersättningen.

i

Frägan

om

förändringar

i

aktuell när ett familjehemsplacerat barn ska gä
och behöver bo där under skoltid samtidigt som
familjehemmet behöver kvarstä eller under tiden som
placeringen
placerade barn successivt flyttas hem til! biologiska föräldrar och vistas där
avsevärd tid.

ersättningarna kan

skolan pä annat

bli

i

häll

i

15.4 Kompensation genom

tillfällig föräldrapenning

rekommendationernas konstruktion har hänsyn tagits till att alla barn kan
drahbas av tillfälliga sjukdomar och behöva ha en vuxen hemma hos sig.
Familjehemmets inkomstbortfall kompenseras dä via den tillfälliga
föräldrapenningen. Ansökan om tillfällig föräldrapenning görs hos
l
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försäkringskassan

och

familjehemsföräldern.

ansvaret

Kommunen

för

ska

inte

göra

att

detta

kompensera

vilar

pä

för resterande

inkomstbortfall.

15.5 Kompensation för inkomstbortfall

Frägan

om

kbmpensation

för inkomstbortfall

blir

aktuell

när

nämnden

rekryterar ett familjehem där familjehemsföräldrarna förvärvsarbetar

nägon av dem behöver vera

och

under en tidsbegränsad period för
att vera hemma med barnet. Vid alla placeringar är det rimligt att en vuxen
avstär frän förvärvsarbete och finns med barnet under en inskolningsperiod.
Nämnden och familjehemmet ska ha kommit överens om detta förväg och
tidsbegränsat denne period. lnskolningsperioden kan förlängas om det finns
tjänstledig

i

Nämnden kompenserar

särskilda skäl.

familjehemsföräldern för dennes

inkomstbortfall inklusive semesterersättning. För

som

arvode

har

fastställts utifrän

samma

tid

utbetalas det

barnets förhällande.

att nämnden, med hänsyn till det placerade
en vuxen ska finnas hemma under en längre
period. En sädan period ska tidsbegränsas och kan förlängas Vid behov.
Frägan blir aktuell Vid till exempel spädbarnsplaceringar. Den
familjehemsförälder som dä tar en tidsbegränsad tjänstledighet förlorar sin
förvärvsinkomst. Nämnden kompenserar för detta inkomstbortfall inklusive
semesterersättning. För samma tid utbetalas det arvode som har fastställts

Det kan ocksä förekomma

barnets behov, begär

utifrän

att

barnets förhällande.

Ingen kompensation ges för hemarbetande familjehemsförälder. Det kan
att ett barn har sä store omvärdnadsbehov pä grund av sitt

förekomma

sjukdomstillständ eller svära funktionshinder att det krävs en vuxen

pä

heltid. Ett

läng

tid

som

ett

kommer sannolikt att bestä under
kombinera med förvärvsarbete. Nämnden

sädant familjehemsuppdrag

och är

söker dä

hemma

inte möjligt att

familjehem

alternativ

till

som

heltid, kanske
sädant fall har familjehemsföräldern gjort

väljer att vera familjehem

förvärvsarbete.

|

pä

valet att avstä frän förvärvsarbete för att vara familjehem. Det innebär att

det inte ﬁnns nägon förvärvsinkomst

1 5. 6 Avlastning

i

att

kompensera

för.

värden

Det placerade barnet kan ha stort behov av tillsyn och värd till följd av t.ex.
funktionshinder, sjukdom eller beteendestörningar. Detta kan medföra att
familjehemmet behöver avlastning värden och kan vera en förutsättning
för att familjehemsvärden ska kunna genomföras. Den placerande
socialnämnden ansvarar för att familjehemmet fär det stöd och den hjälp de
behöver (6 kap. 7 5 SQL).
i
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|

första

hand kan avlastning ske genom

barnet fär plats

att

förskola eller

i

inom skolbarnomsorgen. vissa fall är det lämpligare att avlastning sker
genom att barnet vistas pä annan plate t.ex. en annan famin eller ett s.k.
korttidshem. Vilken typ av avlastning som ske väljas och omfattning bedöms
efter omständigheterna det enskilda fallet. Här är det av största vikt att först
och främst se till vilka resurser som finns barnets naturliga nätverk.
l

i

i

i

i

Kostnaderna för sädana insatser‚ oavsett Vilken form de ges, betalas av
den placerande nämnden som ocksä beslutat om insatsen.
i

15. 7 Försäkringar

som placerats familjehem är
kommunens försäkring. Familjehemmen

Familjehemsplacerade barn och ungdomar
kollektivt olycksfallsförsäkrade via

i

ske ha en gällande hemförsäkring och ske varje är kunna uppvisa
försäkringsbrev pä giltig hemförsäkring. de fall det familjehemsplacerade
barnet skadar nägot familjehemmet, ske familjehemmets hemförsäkring
|

i

hand. Familjehemmet bör anmäla skadan till
användas
första
socialnämnden sä fort som möjligt och diskussion fär föras om
socialnämnden ske ansvara för kostnaden för självrisken. Utgängspunkten
är dock att familjehemmet själva ansvarar för kostnaden för självrisk. de
familjehemmet,
fall besökande till det placerade barnet skadar nägot
ansvarar socialnämnden inte för detta.
i

|

i

16. Sekretess

Familjehemsföräldrar omfattas varken av sekretesslagens bestämmelser
eller

nägon annan Iagstadgad

tystnadsplikt.

familjehemsföräldrarna ske fungera
situationer

i

kontakt

med

till

barnets föräldrar

barnomsorg
se punkt 4.2 jourhem.

skola, sjukvärd,

gäller ej kontrakterade jourhem,

17.

som

Anledningen

med

i

det är

att

vardagliga

mera. Detta

Värdnadsöverﬂytt

och arbetsmarknadsnämndens individutskott överväger
värdnadsöverflytt av ett ärende och ansöker om detta hos Tingsrätten sä
När

social—

skall
till

familjehemsplaceringen avslutas

familjen

fram

till

barnet

fyller

men ersättning
18

ansöka om andra
föräldraledighet eller annan ersättning
värdnadshavarna

är.

Vid

skall fortsätta att utgä

värdnadsöverflytt

kan

barnet,

tex

frän tex Försäkringskassan

och

ersättningar
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för

därför

bör

ersättningsnivän

värdnadsöverflytt och läggas

justeras.

som

rekommendationer för ersättning

till

Ersättningen

bör

högst pä en medelnivä
familjehem.
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justeras
enligt

vid

SKL:S
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Samhällsorientering för nyanlända flyktingar
alternativt skyddsbehövande och deras
anhöriga
13
19/SAN/110
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HALLSBERGS

Tjänsteskrivelse

KOMMUN

Datum:

Side 1

Dnr;

„1

[Glgmq‘“o-\

Samhällsorientering för nyanlända flyktingar alternativt

skyddsbehövande och dess anhöriga
Ärendebeskrivning
Samhällsorientering är ett kommunalt uppdrag och utgör en utbildningsinsats för nyanlända
invandrare. Samhällsorienteringen är en obligatorisk insats och preciseras

(2010:1138/2017:820)

om

samhällsorientering.

ska anta en plan för samhällsorientering.

omfattning anges.

|

AV bestämmelserna framgär

i

att

förordning

kommunen

planen ska samhällsorienteringens innehäll och

Planen ska revideras när det behövs.

Hänsyn ska dä tas

till

förutsättningar och hur genomförandet fungerat.

Förslag

till

beslut

och abetsmarknadsförvaltningen föreslär Social- och arbetsmarknadsnämnden
anta planen för samhällsorientering 2019.

Social-

och arbetsmarknadsförvaltningen

Social—

"%
,

%”
5

It

„;
mgsch
_

Anna Gustafsson

Om rädeschef

Bﬂagor
.

Bilaga 1. Plan für samhällsorientering

Version 1.3
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att

nya

HALLSBERGS

33%"éoz1e

KOMMUN
Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Möjligheternas

Hus

PLAN FÖR SAMHÄLLSORIENTERING 2019

Samhällsorienteringen regleras enligt följande:
-

Enligt

Lagen

om

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 5

& (2010:197) och Förordning (2017:820)
vissa

.

om

etableringsinsatser för

nyanlända invandrare

Förordningen

nyanlända

om

(2010:1138)

förordningen

samhällsorientering

2017:829 Förordning

SPS

invandrare.

om

(2010:1138)

för

om

samhällsorientering

vissa

ändring
för

i

vissa

nyanlända invandrare
'

Lag

(2013:156)

om

samhällsorientering

ungdomar

invandrare. Gäller ej för

i

för

nyanlända

vissa

gymnasieskola, personer frän

EES-land eller Schweiz.

.

mälgrupper

Övrig

-

Hallsbergs

kommun

även

erbjuder

samhällsorientering för nyanlända älderspensionärer och personer

med en

arbetsförmäga

som

understiger 25%.

MÄLGRUPPER OGH TIDSOMFATTNING
Mälgrupper för samhällsorienteringen är
anhöriga

som omfattas

om

av lagen

alla

nyanlända flyktingar och dess

Etableringsinsatser för vissa nyanlända

invandrare (2010:197, 2017:820) och är folkbokförda
-

som omfattas

För mälgruppen

ska

samhällsorienteringen

i

Hallsberg

kommunen.

av förordningen 2010:1138/5F5 2017:829

päbörjas

sä

snart

som

möjligt

efter

etabIeringsplan/individuell handlingsplan har upprättats och slutförd
ett
—

att

inom

är.

För mälgruppen

som omfattas

av Lag 2013:156 har

att erbjuda samhällsorientering tre är efter det att

kommunen

skyldighet

den nyanlände

första

gängen folkbokfördes en kommun.
i

Hemsida

E-post

www.hallsberg.se

socialforvaltning@hallsberg.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

694 80 Hallsberg

Västra Storgatan 6-8

0582-68 50 00 VX 0582-68 50 02

Hallsbergs

kommun
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Organisationsnr

Fax

212000-1926
Bankgiro

577-3338

Hallsbergs

kommun

Kommunen

Datum

Side

2019-02-18

2(3)

är skyldig att erbjuda samhällsorientering. För nyanlända

som

päbörjat sin etablering före 2018 är samhällsorienteringen ett erbjudande.
För nyanlända

som

deltar

Etableringsprogrammet är den obligatorisk.

i

Utbildningen omfattar minst 60 timmar där studiebesök, föredrag och
praktiska utbildningsmoment tillkommer.

nä de nyanlända
motivera

dem

i

kommunen som

att delta

i

Kommunen

har

rätt

ska aktin verka för att

samhällsorientering och

till

samhällsorienteringen.

SYFT E
Syftet är att underlätta

de nyanländas etablering

arbets- och samhällslivet.

i

Vidare att förstä praktiskt vardagsliv. normer, rättigheter, skyldigheter och
möjligheter,

samt grundläggande demokratiska värderingar.

Ytterligare syfte

är att erbjuda en plattform för att utvecklas, fä information, ventilera
frägeställningar,

dialog och

reflektion‚

moment. Samhällsorienteringen

samt

ges

ska

visa

utifrän

färdighet
tre

olika

i

praktiska

perspektiv:

välfärdsstaten, värden och vardagsliv.

MÄL
Mälet är
ska

att samtliga

genomgä och

mälgrupper som

blir

erbjudna samhällsorienteringen

slutföra samhällsorienteringens olika utbildningsavsnitt.

UTBILDNINGENS TEMAN UTIFRÄN FÖRORDNING:
Att

komma till Sverige

Att

bo Sverige
i

Att försörja sig och utvecklas

i

Sverige

med

Att bilda famin och att leva

barn

i

Sverige

Att päverka Sverige

Att värda sin hälsa
Att äldras

i

i

Sverige

Sverige

ÖVRIGA TEMAN
Lokalkännedom och geografi —

praktiskt

och teoretiskt

Arbetsrätt och arbetsmarknadens historia
ett rikt land?

Hälsa

— hälsofrämjande

aktiviteter

Rättigheter, skyldigheter

och möjligheter

”Dolda koder"
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— vad gjorde

Sverige

till

Hallsbergs

kommun

Datum

Side

2019-02-18

3(3)

UTBILDARE OCH GENOMFÖRANDE
-

Undervisningen

modersmäl
svenska

samhällsorienteringen ska

i

alternativt

genom

nägot

annat

ifall

möjligaste

i

män

ges pä

Samhällsorienteringen fär bedrivas pä

talk.

inte

är

möjligt.

ha

hör

Utbildarna

högskoleutbildning alternativt ha pedagogiska färdigheter

som bedöms

likvärdiga.
-

Utbildarna

ska kunna lära ut och stimulera ett livslängt lärande för de

nyanlända oavsett tidigare
dialog,

att

skol-

och yrkesbakgrund. Utbildarna har uppdrag
i

och jämställdhet

reflektion

struktur,

ska

genomsyra hela

samhällsorienteringen.
—

Genomförandet

bäde

ska ocksä präglas av lösningsfokuserat arbetssätt

med

moment säsom

ﬁlm,

och

teoretiska-

praktiska

grupparbeten,

studiebesök och föreläsningar.
-

Utbildningsavsnitten

kompletteras

av

mottagarsamhället

genom

information frän myndigheter, frivilligorganisationer och näringsliv.
-

Samhällsorienteringen

kammer

att utföras

i

kommunens egen

regi.

Intyg
Efter avslutad utbildning ska utförarna av samhällsorienteringen utfärda ett

inth till deltagaren. Vid en

som

tydligt

deltagaren

och

klart

gjort

eventuel_l flytt fär deltagaren

beskriver för deltagarens nya

och

hur

längt

deltagaren

med sig ett deﬁnth
hemkommun vad
kommit

inom

samhällsorienteringen.

Övrigt

Samhällsorienteringen ska
arbete,

studier och

enligt

kunna kombineras med

förordningen

andra aktiviteter för

att

päskynda etableringen

i

arbetslivet.

Uppföljning
lntegrationsenheten

kommer

efter varje avslutad samhällsorientering att

upp och utvärdera genomförandet av samhällsorienteringen
enkätundersökning för att mäta deltagarnas nöjdhet‚ nytta och effekter.

följa
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via

Svar på motion
14
19/SAN/77
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HALLSBERGS

Tjänsteskrivelse

KOMMUN

Datum‘

5ida

„, 1

Dnr:

och arbetsmarknadsförvaltningen svar pä motion inkommen till
fullmäktige “Väga tänka uta nför ramarna för att ska pa nya jobb och för att trygga
Social-

den framtida kompetensförsörjningen”
Ärendebeskrivning
och arbetsmarknadsförvaltningens svar pä motion inkommen
20180913, ”Väga tänka utanför ramarna för att skapa nya jobb för

Social-

kompetensförsörjningen".

l

mationen

föreslär

Tomas Hagenfors

vägar för att säkra den framtida kompetensförsörjning

Förslag
Social-

till

i

(KD) att hitta

kommunen som

till

att

anse mationen besvarad

bilaga 1.

Jaana Janssen

Anna Gustafsson

Förvaltningschef

Omrädeschef

Büagor
.

den framtida
innovativa och enklare

organisation.

och arbetsmarknadsförvaltningen

Social—

kommunfullmäktige,

beslut

och arbetsmarknadsnämnden föreslär Kommunstyrelsen

hänvisning

till

att trygga

Bilaga

1.

Svar pä motion

Version 1.3
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med

Svar på motion – ” Våga tänka utanför ramarna för att skapa nya jobb och för
att trygga den framtida kompetensförsörjningen”
Målet för den nationella arbetsmarknadspolitiken är att insatser ska bidra till en
välfungerande arbetsmarknad och styra mot EU:s lägsta arbetslöshet. I det förlängda
uppdraget och för att hantera arbetslösheten på lokal nivå innebär det att Arbetsförmedlingen
har ansvaret för att matcha arbetssökande kommunmedborgare till ett arbete eller att rusta
dem för att kunna vara attraktiva på arbetsmarknaden. För en välfungerande arbetsmarknad
med en hög sysselsättningsgrad behövs det en effektiv kompetensförsörjning för att bibehålla
kontinuerlig ekonomisk tillväxt.
Det har visat sig vara ett större gap, för ”nysvenskar” än väntat, mellan behovet av erbjuden
kompetens och utbildad arbetskraft på en glödhet arbetsmarknad. Flertalet har låg
utbildningsbakgrund det vill säga att den inte motsvarar svensk gymnasieutbildning och
flertalet har inte en yrkesbakgrund som matchar behovet på svensk arbetsmarknad.
Kristdemokraternas motion riktar sitt anförande och vill ha förslag att presentera åtgärder till
en av de arbetssökande målgrupperna; utrikesfödda som behöver rustas för att kunna
konkurrera om en plats på arbetsmarknaden. För att få rätt perspektiv bör svaret och
åtgärderna sättas i relation till nationella arbetsmarknadspolitiken.
Arbetsförmedlingen har sedan 2010 haft samordningsansvaret för flyktingars etablering,
vilket tidigare var ålagt kommunerna.
Idag är kommunerna leverantörer av
språkundervisning, bosättning, mottagning, utbildning i svenska för invandrare (SFI) och
samhällsorientering. Det är en del av uppdraget som kommunen är ålagda utifrån lagen.
Vidare olika och stort behov av socialt stöd, rådgivning, rehabilitering och arbetsprövningar
via Arbetsmarknads- och integrationsenheten. Sedan ett par år tillbaka har den operativa
delen succesivt flyttas till kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen och mer ansvar har
lagts på kommunerna.
Hallsbergs kommun som organisation arbetar med kompetensförsörjning varje dag genom
uppdragen som anvisas av myndighet till Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI).
Det handlar om att hitta rätt medarbetare, utveckla dem och behålla dem på arbetsplatsen!
Regeringen har också ”skruvat” i etableringsuppdraget för nysvenskar och från den 1 januari
2018 ingår man som nyanländ i Etableringsprogrammet. Det innebär att man från statens sida
harmoniserar detta program med övriga arbetsmarknadspolitiska program. Den tidigare
”rättighetslagstiftningen” har ersatts med större krav på prestation. En del i detta är den
såkallade utbildningsplikten. Den innebär att nysvenskar som är i behov av utbildning ska
utbilda sig annars kan ersättningen dras in.
Frågan ställdes av Hallsbergs kommunstyrelses ordförande redan i somras; hur många
omfattas av utbildningsplikten i Hallsbergs kommun och hur många deltar?
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Arbetsförmedlingen svar blev att 23 personer har möjlighet att omfattas av utbildningsplikt,
medan ingen av dem har anvisats till vidarutbildning i enlighet med regeringens uppdrag.
Dessa personer studerar än så länge på SFI och av Arbetsförmedlingen upphandlad
yrkessvenska. Resultatet av satsningen utbildningsplikt visar sig innebära för höga
kunskapskrav, som nysvenskar inte klarar av. I allt detta uppger rektor för Vuxenutbildningen
i Hallsberg att de kan möta upp med utbildningsutbud som krävs för att tillgodose
utbildningsplikten.
Tröskeln är fortfarande hög, trots att arbetsmarknadspolitiken omformulerar
programinsatser. Ska kommunen sänka tröskeln för att införa ”enkla jobb”? Svaret bör vara:
”Nej, det finns inga enkla jobb, däremot enklare vägar till jobb!” Vi måste inse att nysvenskar
är den arbetskraftsreserv som nu finns att tillgå. Uppdraget på lokal nivå är inte att ”skapa nya
jobb” som motionen beskriver, utan faktiskt att matcha mot de jobb som faktiskt finns på
arbetsmarknaden. Det innebär att kommunen som organisation kan ha två perspektiv i
uppdraget, dels att hitta vägar för att säkra kompetensförsörjning i kommun som organisation
och dels öka tillväxten hos näringslivet genom att rusta kommunmedborgare för att kunna
matchas mot arbete – allt för att säkra välfärden! Låt oss ta exemplet från motionen och visa
på det strategiska arbetet som pågår för att säkra en del av kompetensförsörjningen inom
vård- och omsorg.
Förslag på åtgärder:
Kristdemokraterna anger i första hand en politisk viljeinriktning för kommunen. AMI började
2016 med serviceassistenter inom vård- och omsorg, vilket ledde till att dessa deltagare efter
avslutad insats hade arbete inom vården eller gått vidare till undersköterskeutbildningen. I
nuläget har kommunen genom Arbetsmarknads- och integrationsenheten ett
hemtjänstprojekt där önskemålet att satsa på ”nysvenskar” har kommit från medarbetare
själva. Precis som anges i motionen ”…ge möjlighet att auskultera”, så gör dessa deltagare det
idag. Alla handledare inom hemtjänsten har genomgått handledarutbildning. Alla deltagare
studerar också på Vuxenutbildningen på deltid. Innan sommaren 2018 hade flera av dessa
deltagare blivit erbjudna sommarvikariat. Flera deltagare har också, genom AMI, erbjudits
yrkessvenska för att kompetenshöjas för kunna möta en framtid inom vården. Nästa steg är
dialogen, som sker i slutet av november, med Vuxenutbildningen om uppdragsutbildning inom
vård- och omsorg. För att lära av andra samverkanspartners behövs inte ”hitta – på –
utbildningar” ex. några veckors enklare serviceutbildning som inte kvalificerar till något.
Ambitionen ska vara adekvat Vuxenutbildning som innebär ytterligare studiemöjligheter ex.
vårdbiträdesutbildning där det idag finns en avsiktsförklaring mellan Svenska
Kommunalarbetarförbundet och Sveriges kommuner och Landsting. Detta kommer innebära
ytterligare beslut från Social- och arbetsmarknadsnämnden alternativt Kommunstyrelsen att
inte göra avsteg från kompetenskraven inom vård- och omsorg exempelvis undersköterska,
utan faktiskt i praktiken fördela arbetsuppgifterna på ett tydligare sätt. Vågar vi sänka tröskeln
för att hitta enklare vägar till att säkra kvalitén och säkra kompetensförsörjning inom
välfärden, sänka kostnaderna för försörjningsstödet och samtidigt bidra till välfärd?
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Budget
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19/SAN/121
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Tjänsteskrivelse
Datum

1 (3)
Dnr:

Riktlinjer för feriearbete
Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun har sedan 1989 erbjudit feriearbete till kommunens ungdomar 1618 år, samt pågående ärenden som omfattar ungdomar inom Individ- och
familjeomsorgen. Feriearbete erbjuds med motiveringen: ”för dig som inte har hittat
annat feriearbete.”

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår Social- och arbetsmarknadsnämnden
att godkänna förvaltningens information om feriearbete.

Ärende
Hallsbergs kommun erbjuder feriearbete till ungdomar som inte hittat feriearbete på
egen hand. Feriearbete erbjuds till samtliga av kommunens ungdomar i åldrarna 16-18
år. Sedan 2017 finns också möjligheten för föreningar att ta emot och anställa
feriearbetande ungdomar och sedan ansöka om ett feriebidrag, motsvarande
kommunens villkor för kommunalt feriearbete. Villkoren är att erbjuda 80 timmars
feriearbete med en timlön på 65 kr/timme + arbetsgivaravgifter. År 2019 har antalet
sökande ungdomar till föreningar halverats från ett 100-tal till ett 50-tal personer.
Antalet ungdomar som söker kommunalt feriearbete har istället ökat, trots
högkonjunktur på arbetsmarknaden. I snitt söker och beviljas ca 53% av sökande från
målgruppen.
Numera används ca 1/3 av AMI:s budget till feriearbete. Arbetsmarknads- och
integrationsenheten har tidigare kunnat söka och blivit beviljade kompletterande
”feriebidrag” hos Arbetsförmedlingen; en förmån som upphört. Likväl har kostnaden
för nyanlända ungdomar som sökt feriearbete belastat Integrationsenhetens budget.
Flyktingmottagandet minskar och statsbidraget står i paritet med antal mottagna
flyktingar och ska i första hand avse förordningsstyrda insatser, vilka inte avser
feriearbete.

Version 1.2
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Tjänsteskrivelse
Datum

Statistik feriearbete – årskullar 2018 -2020
Årskullar
2000
2001
2002
Summa:

2018
185
160
180
525

Årskullar
2001
2002
2003
Summa:

2019
160
180
246
586

Årskullar
2002
2003
2004
Summa:

2020
180
246
176
602

Klicka här för att ange förvaltning

Version 1.2
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2 (3)
Dnr:

Tjänsteskrivelse
Datum

3 (3)
Dnr:

Ange namn på förvaltningschef.

Namn på handläggare

Förvaltningschef

Befattning

Version 1.2
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Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk
redovisning för Alkoholhandläggning i
Sydnärke 2018
16
19/SAN/108
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HALLSBERGS

Tjä nsteskrivelse

Side 1 ‚„ 1

KOMMUN

D'":

Verksamhetsbeskrivning av alkoholhandläggning och tobakstillsyn är 2018

Ärendebeskrivning
Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för Alkoholhandläggningen och tobakstillsynen
Sydnärke är 2018.

Förslag

till

beslut

Att Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och den ekonomiska
redovisningen samt lägger dem till handlingarna.

Ärendet
Tillsynen över serveringstillständ och tobakstillsynen har bedrivits väl

tillsynsplanen

i

Hallsbergs

överensstämmande med

kommun.

Verksamheten har drabbats av

ett underskott för är

2018 dä det har varit

stora brister

i

debiteringssystemet. Dä verksamheten är

Laxä och Lekeberg torde

alla

kommungemensam med Askersund, Hallsberg, Kumla,
kommuner dela pä underskottet men man har valt att ta underskottet

frän balanskontot.

Social-

och arbets

‚('/;;F/

(/m

na Ja ss rf"

ö|tm(;chef-

arknadsförvaltningen

/

Patrik

Ehrenström Germer
"

Alkohol- och tobakshandlaggare

Sydnärke kommunerna

Büagor
Verksamhetsbeskrivning samt ekonomisk redovisning
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i

i

Hallsberg 2019—02-20

Verksamhetsbeskrivning Och ekonomisk redovisnin
g för
Alkoholhandläggningen och tobakstillsynen i Sydn

ärke 2018.

Verksamhetsbeskrivm'ng
För att kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet
med alkohollagen har
Sydnärkekommunema Askersund, Hallsberg, Kumla Laxä
,
och Lekeberg
gemensamt tillsatt en alkoholhandläggare som verkar
övcr alla fern

kommunerna.
ansökningar

Till största delen bestär arbetet

av handläggning av

om serveringstillständ av skilda slag samt andra kontakter

med tillständshavare.

Alkoholhandläggaren ansvarar ocksä ﬁir tillsyn
av försäljning av folköl
och tobak. Frän 2010 hat även tillsyn över detalj
handel av receptfria
läkemedel tillkommit som en uppgiﬁ. Här hat
läkemedelsverket det
övergu'pande tillsynsansvaret och sarﬂdi
onsmöj
ligheterna.

Kommunen rapporterar in brister som upptäcks vid tillsynen till
läkemedelsverket. Kommunen vidtar säledes inte
nägra administrativa ätgärder moi

den butik som missköter

sig anligt

den lagstiﬂningen.

Kommunerna tar ut avgifter av försäljningsställena för sin
tillsyn av detalj—
handeln avseende tobak, folköl och receptﬁ‘ia
läkemedel. Avgiﬁer tas
ocksä ut för handläggning av ansökningar enligt
alkohollagen samt för

som kommunema bedriver. Avgiﬁerna tas ut enligt
självkostnadsprincipen. Avgifterna för tillsyn
en och avgiﬁema ﬁir ansökan

restaurangtillsyn

av serveringstillständ täcker ett normalt är de
kostnader kommunema har
för verksamheten.

Vissa

ä:r

visar avgifterna ett överskott

Överskott sparas pä
visar underskott.

ett

och andra är visar det ett underskott.
att kunna användas de är verksamheten

balanskonto för

Under de är kommunema i Sydnärke haﬁ gemensam

alkoholhandläggare har kommunema inte behövt
skjuta till pengar till
verksamheten dä ansökningsavgiﬁer och tillsynsavgift
er har täckt verksam—
hetens kostnader över tid.

Kommunema är inte ensam tillsynsrnyndighet enligt alkohollagen
och tobakslagen. Polismyndigheten utövar ocksä
tillsyn pä dessa omräden. Kommu
nens

pä restauranger sker i huvudsak tillsammans med kolleg
or ﬁrän andra
länsdelar och med Polisen. Sammbete med
skattemyndigheten, räddnings—
tjänsten m.ﬂ. myndigheter i förehyggande syf’ce
utgör ocksä en del av
tillsyn

tillsynsarbetet.

Tillsynen över serveringstillständ och tobakstillsy
nen h81' bedrivits väl övercns
stämmande med tillsynsplanema i respektive kommun.
Restauranger som krävt mer omfattande tillsyn pä grund
‚

uppmärksammade
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brister vid tillsyn eller

man har senare öppethällande eller
Samma förhällande gäller avseende tobaks—

pä grund av

större antal gäster, har fätt det.

att

De butiker där brister uppmärksammats für uppiölj ande besök.
Under 2018 har inget tillsynsärende behövts öppnats enligt tobakslag-

butiker.

stiﬁ.ningen utan rättelse har gjorts

under tillsynen

eller

Fyra tillsynsärenden har öppnats enligt alkohollagen
vid tillsyn aller ändrade ägartörhällanden.

i

under äterbesök.

samband med bristcr

Länets alkoholhandläggare träﬁ'as regelbundet pä Länsstyrelsen för diskussion
och utbyte av erfarenheter. Alkoholhandläggarna i smäkommunema i länet
träffas regelbundet
i

ca tvä gänger per

speciﬁka ärenden.

tillsynsutbyte
till

mänad för handledning och stöttning

Smäkommunema i norra och södra länet har ocksä ett

som innebär att handläggare ﬁ'ä11 annan kommun kan hjälpa

med tillsyn. Samarbete och

erfarenhetsutbyte sker ocksä med Karlskoga,
och Kristinehamns kommuner. Kommunema stöttar
handläggningen av de aktuella lagstiﬂningama. Det rör sig om

Storfors, Degerfors

varandra

i

enskilda ärenden, generella bedömm'ngar och handläggrﬁngsrutiner

som gör att kommunerna har likvärdiga arbetssätt. Kommunema

mm.

samarbetar

ocksä kn'ng utbildning av restaurangpersonal i A nsvarsﬁzll alkoholservering
(AAS). Ett utbildningskoncept som används över hela landet och som
ocksä Länsstyrelserna stöttar. Utbildningcn genomtördes under februari 2018.

Redovisning av nyckeltal.
Tillständsärenden

i

Svdnärke 2018

]

Under 2018 bar tillständsenheten handlagt 148 ärenden i Sydnärkekommunerna (under 2017 130 ärenden). Ärendena bestär av ansökningar
frän restauranger och ansökningar frän föreningar och töretag för
servering

till slutna sällskap aller till allmänheten. Det kan ocksä vara
öppnade tillsynsärenden. Utöver ansökningsärenden och tillsynsärenden
hat handlagts mänga övn'ga ärenden (t ex. yttranden, remisser,

tillsynsrapporter

mm.). Ärendemängden har stadigt ökat de senaste ären.

Kumla

49
29
39

Laxä

13

Lekeberg

18

%
%
%
%
12 %

Totalt

148

100%

Askersund
Hallsberg

Antal tillsmsbesök

i

33

20
26
9

Sydnärke

den tillsynsplan som tagits ﬁam ﬁir respektive
kommun. Under 2018 har antalet tillsynsbesök varit 99.
Endast tillsyn enligt alkohollagen redovisas nedan per kommun. De kommuner med

Tillsynen ﬁiljer

i

start

ﬂer Tillständshavare
följer

'

ocksä

att

fär

ﬂer tillsynsbesök.

Med ökm'ngen av ärendemängden

ﬂer tillsynsbesök görs. Nedan

Siﬂ‘fmma avser inkomna/päböxjade ärenden.
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Askersund

27 besök

Hallsberg

21 besök

Kumla

24 basök
10 besök
17 besök

Laxä
I.ßkeberg

Tillsyn enligt tobakslagen och tillsyn enligt lagen
sker normalt pä dagtid och tillsynen görs pä

om receptfria läkemedel

samma sätt i alla kommunema.
10 butiker som detaljhandlax med 1äkemedel görs

en kommun som har
10 tillsynsbesök plus eventuellt nägra äterbesök.
Samma förhällande
gäller ﬁir tobakstillsynen. I sydnärke ﬁnns
63 butiker som säljer tobaksvaror
och folköl. 4 butiker säjer eller sewerar endast folköl.
33 av butikema
I

säljer receptﬁ'ia

läkemedel.

Antal restauranger
I

i S)@g:_”

ke

Sydnärkekommunema har vi vid utgängen av 2018 73 perman
enta serverings-

tillständ.(2017 73

st.)

Fördelning mellan kommunerna enligt

följ nude;

kommun 23 pennanenta tillständ.
Hallsbergs kommun 15 permanenta tillständ.
Kumla kommun 18 permanenta tillständ.
Laxä kommun 9 permanenta tillständ.
Lekebergs kommun 8 pennanenta tillständ.
Askersunds

Antalet pennanenta tillständ har under ären 1996-2
018 varierati Sydnärke

mellan 55 och 73 stycken

men man ser en ökning"over tid.
Arendena 1 kommunerna'är fördelade pä ansökningar
om; permanent tillständ
(restauranger och liknande), tillfälligt tillständ
för
servering

slutet

sällskap, tillfälligt tillständ för servedng till
allmänheten
vid festivaler och torgfester m.m.
Tillsynsärenden är en annan typ av ärenden. Dä handla
r det om allvarligare
misskötsamhet pä restaurangema av nägot slag. Man
öppnar dä ett tillsynsärende och utreder om tillständet ska äterkallas eller
i

ska meddelas en vaming. Att
automatiskt

att

man kammer

att tillständshavaren
tillsynsärende öppnas innebär inte
att vidta nägon av dessa ätgäxder. Mänga
ett

tillsymärenden avskrivs pä grund av

att

tillständshavaren ätgärdat bn'stema.

Ansökningar om tillfzilliga tillständ av olika slag
av ärendena.

stär ﬁir

den

största delen
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Redovisning av kostnader och intäkter
Kostnadér ﬁir tillständsenhet 2018
Totalt (kr)

Intäkter

828 481

Remﬂtatomtöring sker till lfrän
balanskontot. Balanskontots

2018

Totalt intälcter (kr)

ett balanskonto.

UB 2018 var 313

787 074

2018 var underskottet 41 407 kr som tas ﬁän
174 kr. (Verksamhetsäret 2017 visade et!

underskott pä 111 449 kr.)

Koslnadema innefattar personalkostnad,

utbildningar, reset, inventarier,

och OH-kostnader.

Under 2018 hat verksamheten van't drabbad av stora brister i det debiteringssystcn som
använts vartör stora delar av intäktema mäst bokas upp i samband
med 2018 ärs bokslut.
Fördelningen mellan kommunerna har därför inte kunnat göras för 2018
med en n'mlig
arbetsinsats.

“©!L
\

;

Patrik Ehrenström
"alkohol-

Gamer,

och tobakshandläggare

i

Sydnärkekommunema
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