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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-13 89

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89 Dnr 2019/4 700 SN

Information från socialchef 2019

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information:

- Översyn har gjorts av IFO:s organisation: Nedan är en kort sammanfattning av 
den nya organisationen.

Utifrån de risk- och konsekvensanalyser som har inkommit från verksamheterna, 
har en samlad bedömning gjorts och beslut fattas enligt följande: 
• Myndighet omfattar: Handläggare inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri med 
ett övergripande ansvar för psykiatrisamordning samt anhörigstöd och familje-
hems-sekreterare.
• Arbetsmarknadsenheten omfördelar resurser i syfte att få i gång Återbruket, nya 
aktiviteter och korta processerna för den enskilde individen. Därmed sker samman-
slagning med försörjningsstöd snarast. 
• Missbrukshandläggarna flyttas till barn- och familjeenheten.
• Viktigt att skapa struktur för samverkan över gränserna, där professionerna möts i 
möten och teamträffar.
   
Tidsplan:
AME och FÖS: Bea Solhjort som tf. enhetschef, 191115.
Systemförvaltare och e-hälsosamordnare: Therese Åhlander från och med 191115.
Myndighet: Personalen tillhör nuvarande chef fram tills rekrytering är klar.
Barn- och familj: Per-Martin Boklund enhetschef. 
BoF och SoI har socialchef som närmsta chef tills rekrytering är klar. 
Arbete med tillit och förtroende påbörjas när rekryteringsprocessen är klar. 
Uppföljning av organisationen görs efter 6 månader.
Utvärdering av organisationen görs efter 12 månader.

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-13 90

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90 Dnr 2019/13 792 SN

Budgetuppföljning oktober 2019

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att  godkänna den preliminära budgetuppföljningen för oktober månad. 
Att det preliminärt ökade underskottet hanteras på socialnämnden 191127.

Ärendebeskrivning
Den preliminära budgetuppföljningen för oktober 2019 är framtagen av enhets-
chefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom. 

Beslutsunderlag
Preliminär budgetuppföljning oktober2019

Dagens sammanträde
My Nilsson, ekonom, informerar om budgetuppföljningen för oktober månad 2019.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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1 Kommunens verksamheter

1.1 Socialnämnden i korthet
Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialpsykiatrisk 
verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, budget- och 
skuldrådgivning samt stödboende och arbetsmarknadsenhet. Att ge stöd, vård och omsorg 
med god kvalitet för de medborgare som behöver detta i sin vardag ses som nämndens 
huvuduppdrag.

Budgetram 2019 310 762 tkr

Ordförande Lars Ljung (S)

Förvaltningschef Anna Hasselbom Trofast

 

1.2 Sammanställning
Förvaltningen uppvisar en avvikelse om - 4,2 mkr efter perioden. I augusti månad tog 
kommunfullmäktige beslut om att bevilja tilläggsbudget till socialnämnden om 5,1 mkr. 
Tilläggsbudgeten är periodiserad på lika delar över månaderna augusti till december 
under centralt, vilket gör att avvikelsen för förvaltningen successivt minskar.

Avvikelsen härleds främst till individ- och familjeomsorgen där kostnaden för externa 
placeringar är högre än budgeterad ram. Kostnaden för försörjningsstöd är också högre än 
budget vilket bidrar till verksamhetens totala avvikelse.

Hälso- och sjukvården har en budget i balans gällande hjälpmedelskostnader, däremot 
kvarstår problematiken med höga personalkostnader inom sjuksköterskorna, månadens 
avvikelse beror främst på retroaktiv löneutbetalning för sjuksköterskorna sedan maj 
månad.. Höga kostnader jämfört med budget för arbetskläder belastar den centrala 
verksamheten vilket tillsammans med lönekostnad som belastar utanför budget bidrar till 
den negativa avvikelsen.

Särskilt boende har efter oktober en positiv budgetavvikelse. Bemanningsnyckeln är lägre 
än budgeterat då frånvaro i största möjliga mån täcks av befintlig personal. Det har också 
under tidigare månader i år varit flertalet tomma platser. Kostnaderna har ökat för oktober 
och det mesta av dessa kostnader är kopplat till sjukfrånvaro.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en negativ avvikelse efter perioden. Avvikelsen 
härleds till Klinta korttid som visar på ett stort underskott som beror på utökat antal 
brukare i verksamheten och ett utökat vårdbehov hos tidigare brukare, kostnadskrävande 
personalplanering samt höga kostnader för fyllnads- och övertidsersättning. Gruppbostad 
Ranstad har under sommaren förbrukat sitt överskott i budget och visar nu istället ett 
underskott. Det beror på höga sjuklönekostnader, många introduktioner av nya 
medarbetare, fyllnads och övertidsutbetalningar vid avslag från bemanningsenheten samt 
en planeringsdag för all personal innan sommaren.

Arbetsmarknadsenheten tillhör från och med januari 2019 socialförvaltningen, det 
innebär att även integrationsenheten som drivs av arbetsmarknadsenheten har flyttats 
över. Integrationsenheten bidrar till att sänka periodens avvikelse då deras kostnader varit 
lägre än utbetalningarna från Migrationsverket.
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1.3 Analys av verksamheten

Äldreomsorg
 De flesta enheterna har gått in i Heltid som norm och implementering av 

samplanering samt resursturer pågår.
 Utbildningssatsning gällande målformulering, genomförandeplaner samt 

dokumentation fortgår med stöd från utvecklingsledare.
 Teammöten med både rehab, sjuksköterska, personal och biståndshandläggare 

sker varje vecka, på korttiden. Syftet är att tydliggöra målen för individen och 
därmed effektivisera vistelsen.

 Friskvårdssatsningen i samarbete med hälsosamordnare fortsätter. Medarbetarna 
har startat upp en promenadgrupp som träffas på onsdagkvällar. Ett antal 
medarbetare har gjort konditionstest och haft hälsosamtal med hälsoutvecklare.

Hälso- och sjukvård
 Regeringens utredare Anna Nergårdh besökte  Borgholm och socialförvaltningen 

den 25 oktober. Anna Nergårdh har fått i uppdrag att se hur svensk primärvård 
ska kunna stärkas. Hon uppmärksammar Borgholmsmodellen i sin utredning 
"Samordnad utveckling för god och nära vård" Med på besöket var alla 
professioner inom hemsjukhuset: undersköterskor, hälso-och sjukvårdspersonal, 
biståndshandläggare och chefer.

 Sammanhållen journal mellan kommun och Regionen - Cosmic implementerades 
under månaden. Kalmar kommun har varit på besök i Borgholm för att få 
information om hur vi arbetar med systemet Cosmic.

Omsorg om funktionsnedsatta
 Daglig verksamhet, med undantag för Cikorian har flyttat in i sina nya lokaler på 

Ekbacka. Verksamheten höll stängt för brukare under en vecka då flyttarbete 
pågick för att nu vara igång med sin verksamhet igen.

 Träffpunkt OFN för pensionerade brukare har startat sin verksamhet i Prio-
lokalerna på Strömgården. Verksamheten har öppet två eftermiddagar i veckan.

 Flera omsorgsassistenter och biståndshandläggare har deltagit i en utbildning om 
förvärvad hjärnskada.

 Öppen utbildning av PWC har genomförts i 
myndighetsutövning/dokumentation/genomförandeplaner som 
förändringsverktyg för biståndshandläggare, enhetschefer och en stor del av 
baspersonalen.

 Gruppbostäder i Borgholm har gått in i Heltid som norm.
 Just nu finns inga lediga platser på gruppbostad och tre personer står i kö.
 Planering pågår för flytt av korttidsboendet v.46 och kontrakt för Klinta korttids 

lokaler är uppsagt.
 En person är beviljade bostad med särskild service enligt SOL och har blivit 

erbjuden extern placering då vi saknar SoL-boende i egen regi.

Individ- och familjeomsorg
 Ny organisation har antagits varpå enhetschefen för vuxen och försörjningsstöd 

nu blir enhetschef för barn och familj samt vuxenenheten. Försörjningsstöd och 
arbetsmarknadsenheten går samman och blir en enhet.

 Process och rutiner håller på att utvecklas och implementeras. Planeringsdag för 
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öppenvården och myndighet genomfördes 5 nov och en styrgrupp för 
utvecklingen har skapats.

 Kostnaderna har ökat gällande externa placeringar under september och oktober.

Arbetsmarknadsenhet
 Arbete pågår med att fördela roller och uppgifter inför kommande förändringar 

med fler aktiviteter inom arbetsmarknadsåtgärderna.
 Planering pågår tillsammans med fastighetsavdelningen för kartläggning av 

renoveringsbehov i de tilltänkta lokalerna på Ölands lego.
 Verksamheten drabbades av stöld under slutet av oktober.
 Projekt med arbetsförmedlingen "Nästa steg" är i gång med 10 deltagare.

Stöd och insatser
 Teamträffar sker varje vecka med tvärprofessionellt team, start den 30 oktober.
 På Ebacka stödboende bor 13 ungdomar varpå några i utsluss- och 

träningslägenheter. En plats säljs externt.
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1.4 Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar en avvikelse om - 4,2 mkr efter perioden. I augusti månad tog 
kommunfullmäktige beslut om att bevilja tilläggsbudget till socialnämnden om 5,1 mkr. 
Tilläggsbudgeten är periodiserad på lika delar över månaderna augusti till december 
under centralt, vilket gör att avvikelsen för förvaltningen successivt minskar för att vid 
årets slut nå den prognostiserade avvikelsen.

Hälso- och sjukvården uppvisar en negativ avvikelse för perioden. Månadens resultat 
beror främst på retroaktiv löneutbetalning för sjuksköterskor sedan maj månad. Under 
september erhöll verksamheten ett statsbidrag på 900 tkr vilket påverkar resultatet 
positivt. Det finns en överanställning inom rehab som påverkar resultatet negativt.

Hjälpmedelsbudgeten är för perioden i balans. Dels beror det på att kostnaderna för 
Kommunal hjälpmedelssamverkan (KHS) är lägre än budgeterat samt att 
hjälpmedelinköpen följer budget bättre.

Särskilt boende har efter oktober en positiv budgetavvikelse. Bemanningsnyckeln är lägre 
än budgeterat då frånvaro i största möjliga mån täcks av befintlig personal. Det har också 
under tidigare månader i år varit flertalet tomma platser. Kostnaderna har ökat för oktober 
och det mesta av dessa kostnader är kopplat till sjukfrånvaro.
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Hemtjänsten visar på en positiv avvikelse för perioden. Verksamheten beräknas utföra 
ca 4 000 timmar mer hemtjänst detta år jämfört med budget. Det var under årets första 
månader som denna ökning var påtaglig sedan maj har antalet timmar stabiliserat sig och 
håller sig nära budgeterad nivå. Verksamheten har i vissa områden svårt att ställa om på 
kort tid när behovet ökar eller minskar.

Individ- och familjeomsorgen uppvisar en negativ avvikelse. Nya placeringar har 
tillkommit vilket gör att kostnaden för verksamheten ökar från 3,7 mkr till 5,0 mkr för 
perioden juli till december. Kostnaden är fortfarande lägre jämfört med perioden januari 
till juni som låg på 6,3 mkr men påverkar prognosen på helår negativt då inga andra 
kostnader inom verksamheten har minskat.

Utbetalningen av försörjningsstöd är fortfarande hög jämfört med budget och bidrar till 
verksamhetens negativa avvikelse. Jämfört med samma period föregående är utfallet 
53 tkr högre. Antalet individer som söker och beviljas försörjningsstöd ökar i samma takt 
som antalet individer som kommer ut i självförsörjning. De nya individerna har även 
högre utbetalningar vilket förklarar kostnadsökningen.
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Omsorgen om funktionsnedsatta visar en negativ avvikelse efter perioden. Avvikelsen 
härleds till Klinta korttid som visar på ett stort underskott som beror på utökat antal 
brukare i verksamheten och ett utökat vårdbehov hos tidigare brukare, kostnadskrävande 
personalplanering, utbetalning av fyllnads och övertidsersättning då tre medarbetare i 
gruppen blev oplanerat långtidsfrånvarande under sommaren och vikarietillsättningen 
varit mycket ansträngd. Gruppbostad Ranstad har under sommaren förbrukat sitt 
överskott i budget och visar nu istället ett underskott. Det beror på höga 
sjuklönekostnader, många introduktioner av nya medarbetare, fyllnads och 
övertidsutbetalningar vid avslag från bemanningsenheten och en planeringsdag för all 
personal innan sommaren.

Arbetsmarknadsenheten uppvisar en positiv avvikelse för perioden. Avvikelsen härleds 
till att överskott gällande lönekostnader återfinns på administrationen eftersom del av 
personal arbetar mot externt finansierade projekt under året samt högre intäkter för arbete 
utfört åt externa aktörer.

Integrationsverksamheten redovisas under projekt och drivs av arbetsmarknadsenheten. 
Integrationens positiva avvikelse härleds till högre intäkter från Migrationsverket i 
förhållande till verksamhetens kostnader.

Verksamheten för stöd och insatser uppvisar en negativ avvikelse för perioden. Förväntad 
inkomst från Migrationsverket är mindre vilket beror på färre ensamkommande barn än 
beräknat. Stort behov av insatser inom öppenvården vilket ger högre personalkostnader 

12



Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Uppföljning oktober
Borgholms Kommun  9

samt att den externa försäljningen av stödboendeplatser minskat från tre stycken till en.

Ekonomisk sammanställning

 Årsbudget Periodens 
budget

Periodens 
utfall Avvikelse

Total

70 Centralt 27 782 21 948 19 427 2 521

71 Bemanningsen
het 1 469 1 225 1 400 -175

72 Hälso- och 
sjukvård 23 542 19 696 20 180 -484

73 Särskilt boende 84 103 70 605 68 069 2 536

74 Ordinärt 
boende 74 241 62 188 61 649 539

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 64 520 55 071 55 275 -204

76 Individ- och 
familjeomsorg 27 246 22 682 32 053 -9 371

77 Arbetsmarknad
senhet 6 316 5 330 5 102 228

78 Stöd och 
insatser 1 543 1 296 1 973 -678

79 Projekt 0 0 -899 899

Summa 310 762 260 041 264 230 -4 189

1.5 Personaluppföljning
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare 
redovisas januari till julis statistik i diagrammen nedan. Diagrammen jämförs mot 
föregående år, vilket betyder att det redovisade snittet för samma månader föregående år 
jämförs med snittet av samma månader innevarande år.

Antal årsarbetare har ökat med 3 stycken jämfört med samma period föregående år.
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Arbetad tid (åa) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Medel

Antal årsarbetare 2018 560 500 548 528 553 524 526 556 552 538

Antal årsarbetare 2019 580 529 569 548 557 513 508 527 536 541

 Jämfört med år 2018 har förvaltningens verksamheter lägre antal övertids- och 
fyllnadstimmar. Kostnaden för perioden 2018 uppgick till 3,8 mkr medan kostnaden för 
samma period 2019 uppgick till 3,0 mkr.

Arbetad tid (timmar) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Summa

Övertid 2018 746 635 486 438 454 388 708 957 849 5 660

Fyllnadstid 2018 106
4 944 905 674 707 572 994 121

6
104
5 8 121

Övertid 2019 337 388 356 271 383 548 552 687 480 4 002

Fyllnadstid 2019 851 787 563 821 820 634 946 969 810 7 202

Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Jämfört med samma period 
föregående år är sjukfrånvaron lika hög innevarande år. Kostnaden för sjuklön var år 
2018 4,1 mkr medan den uppgår till 4,2 mkr 2019.
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Sjukfrånvaro (%) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Medel

Sjukfrånvaro 2018 8,8 10,
4 9,4 9,1 8,5 7,1 7,0 6,5 7,2 8,2

Sjukfrånvaro 2019 9,4 8,8 7,5 8,2 8,4 7,1 7,2 8,2 9,1 8,2

 

1.6 Prognos
Prognosen för helåret 2019 visar på en avvikelse om - 2,0 mkr.

Prognosen baseras på att de åtgärder/ effektiviseringar som förvaltningen listat under 
punkten åtgärder genomförs. Flertalet av de effektiviseringar som togs i beslut under 
2018 ingår i budgeterad ram, utöver dessa ska verksamheterna genomföra ytterligare 
åtgärder för att minska avvikelsen. I augusti månad beslutade kommunfullmäktige om att 
bevilja tilläggsbudget om 5,1 mkr till socialnämnden.

Individ- och familjeomsorgen har fler antal externa placeringar än vad som ryms i 
budgeterad ram, detta medför en negativ avvikelse som visas i prognosen. Under 
september månad har beslut tagits om ytterligare placeringar vilket påverkar den 
prognostiserade avvikelsen negativt. Även egna familjehem prognostiseras en negativ 
avvikelse då en kostnad som rör utebliven lön inte finns budgeterad. Verksamheten för 
försörjningsstöd har trots aktivt arbete med att få ut individer i sysselsättning ett högt 
tryck på verksamheten. Antalet hushåll som söker och beviljas försörjningsstöd ökar och 
förväntas öka under året, detta bidrar till den prognostiserade avvikelsen.

Verksamheten för stöd och insatser beräknas visa en positiv avvikelsen i slutet av året. 
Dock minskar intäkterna från Migrationsverket i högre takt än förväntat samt att antalet 
sålda stödboendeplatser minskat från 3 till en, vilket sänker prognosen från föregående 
månad.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en positiv prognos. Prognosen baseras på oktober 
månads utfall samt att de åtgärder som redovisas under punkten åtgärder genomförs. I 
prognosen har hänsyn tagits till nedläggning av en gruppbostad innan sommaren och den 
effektivisering som detta medför. Förutsättningen för att nå en positiv avvikelse är att det 
aktiva arbetet med resursturerna ute på enheterna fortsätter i högre takt.

För särskilt boende prognostiseras ett överskott. Då flera boenden haft lägre beläggning 
än budgeterat tidigare under året har anpassningar till behovet skett vilket genererat en 
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positiv avvikelse. Under slutet på juli och under augusti och september är återigen 
boendena fullt belagda. Detta samt införandet av Heltid som norm medför att den positiva 
avvikelsen inte ökar i samma takt som tidigare under året.

Det prognostiserade årsutfallet för hemtjänsten visar på en budget i balans. Resultatet 
hade varit bättre om sjuklönekostnader minskade samt om omfördelningen av personella 
resurser var effektivare i alla områden. Inför varje schemaperiod beräknas antalet 
beviljade timmar i förhållande till resurser, planerad semester och sjukfrånvaro är andra 
faktorer som påverkar prognos och behov.

Hälso- och sjukvårdens prognostiserade avvikelse beror framför allt på att utfallet av 
sjuksköterskornas lönerevision är betydligt högre än budgeterat, något högre bemanning 
inom personalgruppen i kommunrehab påverkar också prognosen negativ.

Arbetsmarknadsenheten förväntas hålla budget och visa på ett litet överskott trots 
osäkerheten kring om satsningen för extratjänster kommer fortsätta under året. 
Verksamheten förväntas anpassas efter behov.

I projekt ingår Integrationen som drivs av arbetsmarknadsenheten. Trots ökat arbete med 
integration och projekt kring detta så förväntas verksamheten uppvisa ett överskott vid 
årets slut. Resterande projekt som drivs med extern finansiering slutredovisas vid årets 
slut och förväntas inte påverka resultatet.

Prognos sammanställning
 Årsbudget Årsprognos Budgetavvikelse

Total

70 Centralt 27 782 23 460 4 321

71 Bemanningsenhet 1 469 1 644 -175

72 Hälso- och sjukvård 23 542 24 377 -835

73 Särskilt boende 84 103 81 848 2 255

74 Ordinärt boende 74 241 74 014 228

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 64 520 64 320 200

76 Individ- och 
familjeomsorg 27 246 36 191 -8 946

77 Arbetsmarknadsenh
et 6 316 6 076 240

78 Stöd och insatser 1 543 1 323 220

79 Projekt 0 -500 500

Summa 310 762 312 754 -1 992

1.7 Åtgärder
Nedan listas de åtgärder som socialnämnden tog beslut om 2018. I listan redovisas hur 
långt förvaltningen kommit med respektive åtgärd, några kommer inte att verkställas 
alternativt har ännu inte verkställts. Flertalet åtgärder ger effekt på helår och redovisas 
därför med den totala helårseffekten. Några av åtgärderna har ännu inte verkställts fullt ut 
utan redovisas för perioden januari till oktober.
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Individ- och 
familjeomsorgen

Summa 
effektivisering (kr)

Hur långt har 
effektiviseringarna 
verkställts

Summa kr

4 tjänster Individ- och 
familjeomsorgen 3 302 882 verkställt på helår, 

ingår i budget 2019 3 302 882

Uppsägning av avtal 
Markgatan 259 060 verkställt på helår, 

ingår i budget 2019 259 060

Tomhyror Markgatan 
och Äpplerum 121 972 verkställt på helår, 

ingår i budget 2019 121 972

Få ut individer i 
självförsörjning i stället 
för försörjningsstöd

3 600 000

Kostnaden för antalet 
nya individer 
överstiger kostnad för 
antalet i 
självförsörjning

- 95 000

Digitalisering av 
ansökan för 
försörjningsstöd

656 307 Ej verkställd, 
startdatum oklart 0

Översyn externa 
placeringskostnader 1 885 720

Pågående, 
helårseffekt, ingår i 
budget 2019

963 550

Översyn av egna 
familjehem 504 800

Pågående, 
helårseffekt, ingår i 
budget 2019

798 207

Avsluta sociala kontrakt 86 600
Pågående 
helårseffekt ingår i 
budget 2019

0

Effektivisering: 10 417 341 5 350 671

Omsorgen om 
funktionsnedsatta

Uppsägning av avtal 
med Äpplerum 156 000 verkställt på helår, 

ingår i budget 2019 156 000

Samlokalisera Daglig 
verksamhet 169 379 verkställt på helår, 

ingår i budget 2019 169 379

Uppsägning av 
hyresavtal på Cikorian 240 000 Kommer ej 

verkställas 0

Flytta Klinta korttid till 
nya lokaler 202 412 verkställt på helår, 

ingår i budget 2019 202 412

Hemtagning/avslut 
extern placering 190630 1 525 153

Förlängd med 61 
dagar ( 518 500 kr), 
ingår i budget 2019

1 006 653

Fördela resurser efter 
behov 3 800 000 verkställt på helår, 

ingår i budget 2019 3 800 000

Uppsägning av 
tidningsprenumerationer 41 000 verkställt på helår, 

ingår i budget 2019 41 000

Effektivisering: 6 133 943 5 375 443

Äldreomsorgen

Budget i balans inom 
hemtjänsten (baserat på 

2 000 000 verkställt på helår, 
ingår i budget 2019 2 000 000
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behovet)

Särskilt boende 
anpassar till 
bemanningsnyckel

1 700 000

verkställt på helår, 
ingår i budget 2019 
(prognos +2 502 000 
kr)

4 202 000

Sjuksköterskor inför 
flexklocka 250 000 Ej visat utfall 0

Ökade intäkter för 
omsorgsavgifter 1 020 000 Pågående, verkställt 

på helår 92 000

Rehab ej sommarvikarie 100 000 Verksamheten har 
anlitat sommarvikarier 0

Effektivisering: 4 970 000 6 294 000

Övergripande 
socialförvaltningen

1 tjänst 
administrationen 446 313

verkställt på helår, 
ingår i budget 2019 
(prognos -125 000 kr)

321 313

Se över inköp av 
livsmedel och transport 200 000

Ej verkställt, ny 
organisation ej 
färdigställd

0

Oregistrerad frånvaro 90 000 Åtgärdas löpande, 
effekt på helår 0

Minskad sjukfrånvaro 
1,0 % 1 000 000

Verkställs på helår, 
jan-juli minskning 
med 0,2 % ( 200 000 
kr)

200 000

Effektivisering: 1 736 313 821 313

Totalt effektiviseringar 
socialförvaltningen 
(kr)

23 257 596 17 541 462

 

1.8 Framtid
Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvårdsverksamheten

 Utifrån SCBs prognoser kommer antalet invånare som är över 80 att öka med 210 
stycken om fem år (prognos 2017 + 177 stycken). Detta innebär att behovet av 
hemtjänst och särskilt boende troligen kommer att öka under den kommande 
femårsperioden. Diagrammet nedan visar också att Borgholms kommun har en 
långt större andel befolkning som är över 80 än vad andra liknande kommuner 
har.

 Kostnaderna för verksamheten kommer troligen öka med tiden. Det arbete som 
pågår nu är att effektivisera verksamheten så mycket som möjligt för att ett utökat 
behov i större utsträckning ska inrymmas i den kapacitet som finns. 
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 För att möta det ökade behovet sker ett fortsatt arbete med heltid som norm samt 
hälsofrämjande arbete för att minska sjukfrånvaro.

 Arbeta aktivt med att sätta tydliga mål för korttidsvistelse för att kunna 
effektivisera beläggningen.

 Fokus på grupputveckling och aktivt arbetsmiljöarbete, exempelvis med fokus på 
att öka/bibehålla trivsel och arbetsglädje.

 Fortsatt arbete med aktivitetsfokus med individen/boende i centrum.

Omsorgen om funktionsnedsatta

 Implementering av Heltid som norm i hela OFN
 Behovsanalys av gruppbostadsplatser har genomförts och prognosen är att OFN 

är i behov av en ny gruppbostad omgående för att undvika kostnader för vite.
 OFN har ett biståndsbeslut för Bostad med särskild service enligt SOL som idag 

inte verkställs men där den enskilde fått erbjudande om extern placering.
 Implementering av LifeCare planering och införande av mobilitet i Boendestödet 

under november.
 Invigning av Daglig verksamhets nya lokaler på Ekbacka.
 Flytt av korttidsboende till Runsten

Individ- och familjeomsorgen och Arbetsmarknadsenheten

 Bättre och tydligare uppdrag och målbeskrivningar inom öppenvården samt 
utveckla tydliga processflöden och rutiner för öppenvården.

 Hitta egna familjehem.
 Få fler praktikplatser, fler enkla arbeten och öppna Återbruket. Mer samverkan 

med Arbetsförmedlingen för att korta processerna för klienterna till 
självförsörjning.

 Arbetsmarknadsenheten ska i framtiden inrymma fler aktiviteter så som 
träningskök, odlingslott, kreativ verkstad med målning och syateljé. Där ges 
möjligheter för att designa om kläder och möbler innan det går till försäljning. 
Ytterligare utökning av gruppverksamheterna med språkträning genom SFI och 
7-tjugo metoden samt föräldraskapsstöd för nyanlända.

 Bostäder är ett stort bekymmer då det inte finns ett kommunalt bostadsbolag.
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1.9 Utfall och prognos samtliga enheter
Tabellen visar månadens avvikelse samt årsprognosens budgetavvikelse per enhet.

 Avvikelse Budgetavvikelse

Total

7000 Socialnämnd -51 0

7001 Bidrag till föreningar 9 0

7002 Fastigheter -12 0

7005 Utbildning Socialförvaltn 561 0

7006 Stab 2 370 4 677

7008 Admin o service -356 -356

7102 Vikariepool -175 -175

7200 Rehab 
Hjälpmedel&Centralt 684 363

7205 Sjuksköterskor Dag -1 186 -1 216

7206 Sjuksköterskor Natt 18 18

7300 Centralt SB 598 595

7302 Adm Personal SB 860 800

7311 Ekbacka 4 90 90

7312 Ekbacka 4 natt 57 50

7321 Ekbacka 2 539 500

7322 Ekbacka 2 Natt 61 30

7323 Ekbacka 5 -69 -93

7324 Ekbacka 5/6 natt -29 -50

7325 Ekbacka 6 -5 7

7331 Åkerbohemmet DB 84 93

7332 Åkerbohemmet ÄB 271 279

7333 Nattpatrullen norr -273 -315

7341 Soldalen DB 115 101

7342 Soldalen ÄB 224 208

7343 Soldalen Natt -59 -80

7351 Strömgården DB 214 212

7353 Strömgården Natt -140 -170

7400 Centralt Ord. boende 1 695 1 595

7402 Adm Personal Ord. boende 263 260

7411 Klockaregården 103 -6

7414 Social verksamhet B-holm 316 329

7415 Social verksamhet Norr 66 68

7419 Hemtjänst Böda -664 -762

7420 Hemtjänst Löttorp -473 -474

7421 Hemtjänst Källa- Persnäs -868 -899

7430 Hemtjänst Centrum Norr -326 -338
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 Avvikelse Budgetavvikelse

7432 Hemtjänst Centrum Söder 887 983

7433 Nattpatrullen Mell./Ytter -89 -110

7451 Hemtjänst Långlöt/Rälla -416 -517

7452 Hemtjänst Köpingsvik 44 98

7500 Centralt Omsorg av F. 624 -9

7502 Adm Personal Omsorg av 
F. 129 188

7510 Avlösarservice -237 -320

7511 Personlig Ass SFB -246 -125

7512 Ledsagning 282 330

7513 Boendestödet -132 -149

7514 Personligt utformat stöd -39 -60

7515 Personlig ass LSS -193 -220

7530 Dagligvht Borgholm -250 -204

7531 Korttidsverksamhet Klinta -395 -444

7570 Servicebostad Guntorpsg. 171 196

7571 Gruppbostäder Ranstad -411 -569

7572 Gruppbostäder Feb.vägen 716 1 815

7573 Gruppbostäder Åkerhagen -370 -424

7574 Servicebostad Sandgatan -68 -100

7575 Gruppb Johan Söderstr. v. 260 236

7576 Gruppb. Norra Långgatan -27 -6

7577 Gruppb. V Järnvägsg -5 -5

7578 Satelliten Löttorp -38 -20

7590 Köp av vård i annan regi 97 180

7592 Kontaktpersoner LSS -72 -90

7600 Centralt IFO -136 0

7601 Stab IFO -7 0

7602 Adm Personal IFO 4 0

7610 Ekonomiskt Bistånd -2 126 -2 626

7650 Barn och familj -7 260 -6 003

7670 Vård av missbrukare -204 -840

7675 Vård av vuxna 961 961

7680 Kontaktpersoner -390 -390

7693 Sociala kontrakt -212 -47

7700 Centralt 
arbetsmarknadsenh 321 315

7702 Administrativ personal ame 796 796

7710 Arbetsmarknadsåtgärder -889 -871

7800 Centralt Stöd och insatser -4 416 -3 706
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 Avvikelse Budgetavvikelse

7802 Adm pers. stöd och insatse -6 -2

7803 Insatser personal -61 -61

7810 Ekonomiskt bistånd boende 372 372

7820 Ensamkommande HBV-
hem 504 960

7830 Ensamkommande 
familjehem 595 1 066

7840 Kontaktpersoner 
ensamkomm 605 450

7852 Stöd och insatser Ekback 1 730 1 142

7909 Välfärdsteknik 0 0

7924 PRIO 0 0

7925 Stärkt bemanning barn/ung 0 0

7927 Våld i nära relation 0 0

7929 Insatser för barn m. psyk 0 0

7931 Integration 899 500

7932 DUA 0 0

7933 Samordningsförbundet 0 0

7934 Tidiga insatser § 37a Lst 0 0

7936 ANSVAR-text saknas 0 0

Summa -4 189 -1 992
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-13 91

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91 Dnr 2019/109 792 SN

Budgetramar för 2020, tillägg till antagen verksamhetsplan

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
Att fastställa redovisad budgetram för 2020.

Ärendebeskrivning

Tabellen ovan visar budgetramarna för verksamheterna 2020. I budgetram för år 
2019 ingår beslutad tilläggsbudget om 5,1 mkr, vilket förklarar att differensen mellan 
budgetram 2019 och 2020 är negativ. I budgetram för år 2020 ingår de politiska pri-
oriteringarna om 2,1 mkr samt effektiviseringar om 1,2 mkr. 

De förändringar som är gjorda mellan verksamheternas budgetramar år 2019 och år 
2020 beror främst på den organisationsförändring som genomförts i förvaltningen, 
detta visas i organisationsschemat nedan.

Personal samt drift inom myndighet från Omsorgen om funktionsnedsatta, Individ- 
och familjeomsorgen, Särskilt boende och ordinärt boende flyttas till centralt. Perso-
nal samt driftbudget från Individ- och familjeomsorgen flyttas till Stöd och insatser 
och personal och driftbudget för försörjningsstöd flyttas från Individ- och familje-
omsorgen till Arbetsmarknadsenheten.

Omfördelning av driftbudget mellan centralt, Särskilt boende, Ordinärt boende, Indi-
vid-och familjeomsorgen samt Omsorgen om funktionsnedsatta innefattar kostnads-
täckning av verksamhetsvaktmästare, arbetskläder, egna familjehem och kontakt-

 Budget 2019 Budget 2020 Förändring

Total

70 Centralt 27 784 32 705 10 024

71 Bemanningsenhet 1 469 1 536 67

72 Hälso- och sjukvård 23 542 26 343 2 801

73 Särskilt boende 84 103 83 431 -672

74 Ordinärt boende 74 241 73 533 -708

75 Omsorgen om funktionsneds. 64 520 55 272 -9 248

76 Individ- och familjeomsorg 27 246 18 139 -9 107

77 Arbetsmarknadsenhet 6 316 11 972 5 656

78 Stöd och insatser 1 541 6 847 5 304

Summa 310 762 309 779 -983
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-13 91

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

personer samt externa placeringar. Hälso- och sjukvården ökar sin budgetram på 
grund av politiska prioriteringar.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-13 92

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92 Dnr 2019/59 706 SN

Taxor för vård och omsorg 2020, avgift för hemtjänsttimmen

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
Att kostnaden för en hemtjänsttimme är 426 kr för år 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i SN 2016/113 ska hemtjänsten arbeta med resursfördelning. Denna 
skrivelse beslutar om det timbelopp som ska utgå per område baserat på beviljad 
tid.

Beslutsunderlag
Hemtjänsttimmen fördelas per område enligt de belopp som beskrivs för extern och 
intern ersättning.

Det finns sju olika ersättningsnivåer för internt samt för externt bruk. Med externt 
menas den timtaxa som kommunen skulle betala en utomstående aktör för hem-
tjänst. Ersättningen innefattar en schablonlöneökning för åtta månader 2020.

Hemtjänsttimme per område (kr/h)

Intern Extern

Löttorp 326 397
Böda 397 468
Källa/Persnäs 384 455
Köpingsvik/Föra 386 457
Långlöt/Rälla 430 501
Borgholm Centrum Söder 327 398
Borgholm Centrum Norr 322 393

Kostnad för hemtjänst i Borgholms kommun vilken Borgholms kommun betalar då 
brukare erhåller hemtjänst i annan kommun: 479 kr/h

Hemtjänsttimme som brukare betalar för hemtjänst i Borgholms kommun: 426 kr/h

Skickas till
Socialnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2019-11-07

Handläggare
Linda Andreen
Controller

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52 linda.andreen@borgholm.se
387 21 Borgholm 0485-880 28 www.borgholm.se

Socialnämnden

Hemtjänsttimme 2020

Bakgrund 
Enligt beslut i SN 2016/113 ska hemtjänsten arbeta med resursfördelning. Denna 
skrivelse beslutar om det timbelopp som ska utgå per område baserat på beviljad 
tid. 

Hemtjänsttimme per område
Hemtjänsttimmen fördelas per område enligt kartan nedan och enligt de belopp 
som beskrivs för extern och intern ersättning. 

Det finns sju olika ersättningsnivåer för internt samt för externt bruk. Med externt 
menas den timtaxa som kommunen skulle betala en utomstående aktör för 
hemtjänst. Ersättningen innefattar en schablonlöneökning för åtta månader 2020.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 2 (2)
2018-12-03

Ert datum Er beteckning

Hemtjänsttimme per område (kr/h)
Intern Extern

Löttorp 326 397
Böda 397 468
Källa/Persnäs 384 455
Köpingsvik/Föra 386 457
Långlöt/Rälla 430 501
Borgholm Centrum Söder 327 398
Borgholm Centrum Norr 322 393

Kostnad för hemtjänst i Borgholms kommun 
vilken Borgholms kommun betalar då brukare 
erhåller hemtjänst i annan kommun. 

479 kr/h

Hemtjänsttimme som brukare betalar för 
hemtjänst i Borgholms kommun. 

426 kr/h

Maria Svanborg Linda Andreen
Verksamhetschef Controller
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2019-11-07 2019/120 700

2019.569

Handläggare
Beatrice Solhjort
T.f Verksamhetschef Ifo/Ame

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88421 Beatrice.solhjort@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till socialnämnden

Redovisning av feriearbeten 2019

Förslag till beslut 
att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Arbetsmarkandsenheten är ansvariga för feriearbete för ungdomar 15-17 år. Ar-
betsmarkandsenheten intervjuar ungdomarna och matchar mot lediga feriejobb. Am-
bitionen är att alla som söker feriejobb ska erbjudas det. Tidigare har Arbets-mark-
nadsenheten rapporterat till Kommunstyrelsen. Arbetsmarkandsenheten är numera 
under Socialförvaltningen och således rapporterar till dem.  

Rapportering för sommaren 2019 års feriearbeten.

Av totalt 70 sökande var 66 kvalificerade enligt urvalet.

Urval till feriearbetena har skett i linje med kvalifikationerna som fastställts. Du ska 
vara folkbokförd i Borgholms kommun och vara född 2002-2004 (mellan 15-17 år). 
Liksom föregående år har alla ungdomar som sökt feriearbete kunnat erbjudas 
plats, även de som tidigare har haft ferieanställning.

Information om kommunens feriearbete annonserades i dagstidningar, sociala medi-
er och kommunens hemsida. Personal från AME höll information till ungdomarna på 
högstadiet i Slottskolan (Åkerboskolan tackade nej) och fanns på plats vid flera till-
fällen på skolan under ansökningstiden. Åkerboskolan besöktes vid undertecknadet 
av anställningsbeslut, vid besöket hölls även en kort information.

Arbetsplatserna har varit inom förskola, äldreomsorg, renhållning Borgholms in-
nerstad/stränder, renhållning alvaret, Himmelsberga museum, Företagshuset i Löt-
torp samt hamnar.

50 ungdomar anställdes, 25 pojkar och 25 flickor, övriga 16 tackade nej på grund av 
annat arbete eller förhinder.

Antalet feriearbete som reserverades åt ungdomar med särskilda behov var 3 st.

Enhetlig lön har betalats ut, 75 kr/tim. Totalt 60 timmar fördelat på 3 veckor.

Vid avslut erbjöds ungdomen ett ferieintyg med omdöme från arbetsplatsen.
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2 (2)

Alla ungdomar fick en enkät hemskickad angående hur de har upplevt feriearbetet. 
22 ungdomar valde att svarade. Se utvärdering av feriearbeten.

Beslutsunderlag
Klicka här för att ange text.

Bedömning
Klicka här för att ange text.

Konsekvensanalys
Klicka här för att ange text.

 

Chefens namn. Beatrice Solhjort
Chefens titel. T.f Verksamhetschef Ifo/Ame

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-13 93

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93 Dnr 2019/120 700 SN

Redovisning av feriearbeten 2019

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Arbetsmarkandsenheten är ansvariga för feriearbete för ungdomar 15-17 år. Ar-
betsmarkandsenheten intervjuar ungdomarna och matchar mot lediga feriejobb. 
Ambitionen är att alla som söker feriejobb ska erbjudas det. Tidigare har Arbets-
marknadsenheten rapporterat till Kommunstyrelsen. Arbetsmarkandsenheten tillhör 
numera socialnämndens ansvarsområde och således rapporterar till dem.  

Rapportering för sommaren 2019 års feriearbeten.
Av totalt 70 sökande var 66 kvalificerade enligt urvalet.

Urval till feriearbetena har skett i linje med kvalifikationerna som fastställts. Du ska 
vara folkbokförd i Borgholms kommun och vara född 2002-2004 (mellan 15-17 år). 
Liksom föregående år har alla ungdomar som sökt feriearbete kunnat erbjudas 
plats, även de som tidigare har haft ferieanställning.

Information om kommunens feriearbete annonserades i dagstidningar, sociala me-
dier och kommunens hemsida. Personal från AME höll information till ungdomarna 
på högstadiet i Slottskolan (Åkerboskolan tackade nej) och fanns på plats vid flera 
tillfällen på skolan under ansökningstiden. Åkerboskolan besöktes vid underteckna-
det av anställningsbeslut, vid besöket hölls även en kort information.

Arbetsplatserna har varit inom förskola, äldreomsorg, renhållning Borgholms in-
nerstad/stränder, renhållning alvaret, Himmelsberga museum, Företagshuset i Löt-
torp samt hamnar.

50 ungdomar anställdes, 25 pojkar och 25 flickor, övriga 16 tackade nej på grund 
av annat arbete eller förhinder.

Antalet feriearbete som reserverades åt ungdomar med särskilda behov var 3 st.

Enhetlig lön har betalats ut, 75 kr/tim. Totalt 60 timmar fördelat på 3 veckor.

Vid avslut erbjöds ungdomen ett ferieintyg med omdöme från arbetsplatsen.

Alla ungdomar fick en enkät hemskickad angående hur de har upplevt feriearbetet. 
22 ungdomar valde att svarade. Se utvärdering av feriearbeten.

Skickas till
Socialnämnden
______________
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-13 94

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94 Dnr 2018/89 750 SN

Uppföljning av redogörelser för åtgärder utifrån tillsyn av PwC, Projekt-
plan handläggning inom IFO Borgholm Kundex

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
Att godkänna redogörelse för åtgärder efter granskningsrapport av individ- och 

familjeomsorgen.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Borgholms Kommun har uppdragit PWC att granska huruvida social-
nämnden säkerställer en ändamålsenlig myndighetshandläggning inom individ- 
och familjeomsorgen om denna bedrivs ekonomiskt tillfredställande. 

Revisorerna har begärt redogörelse för åtgärder med anledning av resultat från 
granskningsrapporten. Svar ska vara revisorerna tillhanda senast den 31 mars 
2019.

Beslutsunderlag
• Missivbrev; Granskning av individ- och familjeomsorgen (2018/89-750)

• Granskningsrapport, Granskning av individ- och familjeomsorgen (2018/89-750)

• Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-22, av verksamhetschef Beatrice Solhjort

Bedömning
Rapportens samlade bedömning är att socialnämnden delvis säkerställer en ända-
målsenlig myndighetshandläggning och att denna delvis bedrivs ekonomiskt till-
fredsställande. 

Redogörelse för åtgärder 

Revisionen rekommenderar socialnämnden att; 
- Enhetschefer skriver prognoser på utfall för verksamheten varje månad och redo-
visar årsprognos och eventuell åtgärdsplan skriftligt, vilket bör biläggas officiell pro-
gnos till nämnden.   

Åtgärd för detta är vidtaget. From 1 januari 2019 skriver varje enhetschef prognos 
för året i månadsuppföljningen i Stratsys. Kopplat till prognos redovisar även en-
hetschefer åtgärder i syfte att enheten ska hålla sig inom befintlig budget. Ekono-
miavdelningen arbetar just nu med att anpassa systemet så att enhetschefernas 
prognoser kan biläggas den officiella prognosen till nämnden. Detta förväntas fär-
digställas under våren 2019.

Denna åtgärd är slutförd, alla enhetschefer rapporterar idag årsprognos och åt-
gärdsplan.   
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- Att nämnden årligen följer upp öppenvårdsverksamheten.

Nämnden avser att årligen följa flera delar i öppenvårdsverksamheten. Prioriterat 
är att följa uppföljning i genomförandeplaner samt längden på insatserna. Detta 
skall göras med fokus på kvalitet. En annan prioriterad uppföljning är att följa kopp-
ling mellan insatsbeslut från socialsekreterare och om en röd tråd i det utförda be-
slutet finns i öppenvårdsverksamheten. Nämnden har även påbörjat arbetet med 
att prissätta insatserna inom öppenvårdsverksamheten samt att inventera vilka in-
satser som finns och vilka insatser som behövs. Redovisning av planering för detta 
skall göras till nämnden under 2019.

Genomförandeplaner och kopplingen till insatsbeslut kontrolleras i egenkontroller 
av verksamheten. Form för att utvärdera längden på insatserna är ännu inte fram-
tagen. 

För att få alla delarna att koppla i varandra så har verksamheten fortsatta arbete att 
göra, dels i att uppdragen och vårdplaner ska bli tydligare, dokumentationssyste-
met behöver anpassas till uppdragen och dokumentationen och uppföljningarna 
behöver förbättras och förtydligas i rutiner. Den 23 okt genomförs en fortsättning i 
dokumentationsgrund för Stöd och insatser.

Den 5 nov är en halvdag för Öppenvården och myndighetshandläggarna för att för-
tydliga processerna och arbetet vi har kvar med ett samlat dokument för vår öppen-
vård. Det blir teamarbete kring de punkter som berör både utförare och myndighet.  
Därefter den 7 nov startar styrgrupp som leder och fördelar arbetet i den fortsatta 
utvecklingen med processer, rutiner och riktlinjer. 

All öppenvård är att anses som hemmaplanslösningar, då det sker på hemmaplan i 
vår egen regi. Kostanden för öppenvården kommer under 2020 att kunna redovi-
sas separat då budget för detta är överfört.  

- Att förvaltningen i sin internkontroll gör stickprov av egenkontrollsverksamheten.

From 1 januari 2019 har strukturen och innehållet i egenkontrollerna förändrats. 
Det systematiska förbättringsarbetets planeras, genomförs, utvärderas och förbätt-
ras i samma system där målstyrning och ekonomiuppföljning görs, Stratsys. Egen-
kontrollerna, som sker per tertial, kommer under en längre implementeringsperiod 
att göras såväl gemensamt i ledningsgrupp som tillsammans med myndighets-
handläggare. Socialt ansvarig samordnare kommer därutöver att medverka vid 
kontroll och utvärdering. Mot bakgrund av detta kommer inga ytterligare kontroller 
att göras under 2019. I det avseende egenkontroller framledes sker av respektive 
chef kommer stickprov att lyftas in i nämndens internkontrollplan. 

- Att nämnden har regelbundna samverkansträffar med personal inom individ och 
familjeomsorgen för att säkerställa förankring av pågående utvecklingsinsatser.  
Detta även för att främja implementeringen av förändringen. 
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Flertalet olika grupper har skapats för att öka delaktighet och samverkan i utveck-
lingsarbetet. Grupperna, med personalrepresentanter från de olika enheterna inom 
individ- och familjeomsorgen, träffas för att tillsammans med ledningen bygga håll-
bara strukturer och processer för insatser och samverkan på hemmaplan. Kontinu-
erlig information utgår på arbetsplatsträffar och i dokument lagt tillgängligt för samt-
lig personal. 

Teamträffar har upprättats och är nu igång mellan öppenvården och myndighetsav-
delningen. 

Arbetsgruppen kommer till februari 2020 arbeta fram ett förslag på riktlinje för öp-
penvård som sedan kan lyftas till politiken för fastställande. 

Kommentarer till rapportens kontrollmålsbedömningar: 

- Att övergripande systematisk uppföljning av kritiska moment i handläggningspro-
cessen genomförs. 

Riskanalys och egenkontroller genomförs från och med 1 januari 2019. Handlägg-
ningsprocessen illustreras just nu i kartläggningsverktyget 2C8 för att lättare också 
kunna identifiera processens riskmoment. 

Detta behöver fortsätta under 2020 då många processer ännu inte är färdiga samt 
att processerna behöver bli tillgängliga för medarbetarna. 

- Att målen i besluten är individuella, tydliga och tidsbestämda.

En utvecklingsplan för att förbättra målen i beslut, vårdplaner, uppdrag och genom-
förandeplaner kommer tas fram. Vi ser vinster i att detta sker på förvaltningsöver-
gripande nivå. Arbetet med detta startar per omgående. 

Arbete kvarstår i att fortsätta implementeringen och den 5 nov är en halvdag för att 
processen ska förankras. 

- Att besluten innehåller en genomförandeplan som är kopplad till biståndsbeslutet. 

Brister har funnits gällande uppdrag och genomförandeplaner. Systemproblem har 
åtgärdats så att uppdrag nu kan skickas i befintligt verksamhetssystem. Ansvars-
fördelning har tydligare gjorts, och förbättringsåtgärder vidtas bland annat genom 
utbildning. 

Genomförandeplaner hänger ihop med uppdragen. Från barn och familj finns tydli-
ga uppdrag varpå genomförandeplaner blir bättre och tydligare. Inom vuxenenhe-
ten finns fortfarande oklarheter kring uppdrag och genomförandeplaner vilket blev 
tydligt den 5 nov då verksamheterna hade workshop.  Mallar i procapita har inte 
funnits inom vuxenheten men arbetas med just nu. 

- Att det sker en systematisk uppföljning av verksamheten på både förvaltnings och 
nämnd nivå. 
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Målstyrning och nyckeltal har tagits fram för systematisk uppföljning. Egenkontrol-
ler för verkställighet har tagits fram och med start 1 januari. Framöver ser verksam-
heten ett utvecklingsarbete med framtagande av effektivitetsmått för att följa upp 
insatsernas resultat. Detta arbete bör kunna inledas under 2020. 

Nya indikatorer/nyckeltal är framtagna där verksamheten mäter vilka ärenden som 
efter 1 år avslut har återaktualiserats. 

- Att det finns alternativa hemmaplanslösningar att använda för handläggarna inom 
individ och familjeomsorgen. 

Verksamhetsbeskrivningar är under upprättande och kompetenskartläggning sker i 
skrivande stund. Från myndighetssidan har inventering skett av vilka insatser som 
behöver kompletteras. På sikt avser också nämnden att göra en enklare redovis-
ning av resultat av insatser inom öppenvården. Detta planeras under 2020.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (4)
2019-11-07 2018/89 750

2019.572

Handläggare
Beatrice Solhjort
T.f Verksamhetschef Ifo/Ame

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88421 Beatrice.solhjort@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till socialnämnden

Uppföljning av redogörelser för åtgärder av granskningsrapport avse-
ende individ- och familjeomsorgen

Förslag till beslut 
att socialnämnden godkänner redogörelse för åtgärder efter granskningsrapport 

av individ- och familjeomsorgen.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Borgholms Kommun har uppdragit PWC att granska huruvida social-
nämnden säkerställer en ändamålsenlig myndighetshandläggning inom individ- och 
familjeomsorgen om denna bedrivs ekonomiskt tillfredställande. 

Revisorerna har begärt redogörelse för åtgärder med anledning av resultat från 
granskningsrapporten. Svar ska vara revisorerna tillhanda senast den 31 mars 
2019.

Beslutsunderlag
• Missivbrev; Granskning av individ- och familjeomsorgen (2018/89-750)

• Granskningsrapport, Granskning av individ- och familjeomsorgen (2018/89-750)

• Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-22, av verksamhetschef Beatrice Solhjort

Bedömning
Rapportens samlade bedömning är att socialnämnden delvis säkerställer en ända-
målsenlig myndighetshandläggning och att denna delvis bedrivs ekonomiskt till-
fredsställande. 

Redogörelse för åtgärder 

Revisionen rekommenderar socialnämnden att; 
- Enhetschefer skriver prognoser på utfall för verksamheten varje månad och redovi-
sar årsprognos och eventuell åtgärdsplan skriftligt, vilket bör biläggas officiell pro-
gnos till nämnden.   
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Åtgärd för detta är vidtaget. From 1 januari 2019 skriver varje enhetschef prognos 
för året i månadsuppföljningen i Stratsys. Kopplat till prognos redovisar även enhets-
chefer åtgärder i syfte att enheten ska hålla sig inom befintlig budget. Ekonomiav-
delningen arbetar just nu med att anpassa systemet så att enhetschefernas progno-
ser kan biläggas den officiella prognosen till nämnden. Detta förväntas färdigställas 
under våren 2019.

Denna åtgärd är slutförd, alla enhetschefer rapporterar idag årsprognos och åt-
gärdsplan.   

- Att nämnden årligen följer upp öppenvårdsverksamheten.

Nämnden avser att årligen följa flera delar i öppenvårdsverksamheten. Prioriterat är 
att följa uppföljning i genomförandeplaner samt längden på insatserna. Detta skall 
göras med fokus på kvalitet. En annan prioriterad uppföljning är att följa koppling 
mellan insatsbeslut från socialsekreterare och om en röd tråd i det utförda beslutet 
finns i öppenvårdsverksamheten. Nämnden har även påbörjat arbetet med att pris-
sätta insatserna inom öppenvårdsverksamheten samt att inventera vilka insatser 
som finns och vilka insatser som behövs. Redovisning av planering för detta skall 
göras till nämnden under 2019.

Genomförandeplaner och kopplingen till insatsbeslut kontrolleras i egenkontroller av 
verksamheten. Form för att utvärdera längden på insatserna är ännu inte framtagen. 

För att få alla delarna att koppla i varandra så har verksamheten fortsatta arbete att 
göra, dels i att uppdragen och vårdplaner ska bli tydligare, dokumentationssystemet 
behöver anpassas till uppdragen och dokumentationen och uppföljningarna behöver 
förbättras och förtydligas i rutiner. Den 23 okt genomförs en fortsättning i dokumen-
tationsgrund för Stöd och insatser.

Den 5 nov är en halvdag för Öppenvården och myndighetshandläggarna för att för-
tydliga processerna och arbetet vi har kvar med ett samlat dokument för vår öppen-
vård. Det blir teamarbete kring de punkter som berör både utförare och myndighet.  
Därefter den 7 nov startar styrgrupp som leder och fördelar arbetet i den fortsatta ut-
vecklingen med processer, rutiner och riktlinjer. 

All öppenvård är att anses som hemmaplanslösningar, då det sker på hemmaplan i 
vår egen regi. Kostanden för öppenvården kommer under 2020 att kunna redovisas 
separat då budget för detta är överfört.  

- Att förvaltningen i sin internkontroll gör stickprov av egenkontrollsverksamheten.

From 1 januari 2019 har strukturen och innehållet i egenkontrollerna förändrats. Det 
systematiska förbättringsarbetets planeras, genomförs, utvärderas och förbättras i 
samma system där målstyrning och ekonomiuppföljning görs, Stratsys. Egenkontrol-
lerna, som sker per tertial, kommer under en längre implementeringsperiod att göras 
såväl gemensamt i ledningsgrupp som tillsammans med myndighetshandläggare. 
Socialt ansvarig samordnare kommer därutöver att medverka vid kontroll och utvär-
dering. Mot bakgrund av detta kommer inga ytterligare kontroller att göras under 
2019. I det avseende egenkontroller framledes sker av respektive chef kommer 
stickprov att lyftas in i nämndens internkontrollplan. 
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- Att nämnden har regelbundna samverkansträffar med personal inom individ och fa-
miljeomsorgen för att säkerställa förankring av pågående utvecklingsinsatser.  Detta 
även för att främja implementeringen av förändringen. 

Flertalet olika grupper har skapats för att öka delaktighet och samverkan i utveck-
lingsarbetet. Grupperna, med personalrepresentanter från de olika enheterna inom 
individ- och familjeomsorgen, träffas för att tillsammans med ledningen bygga håll-
bara strukturer och processer för insatser och samverkan på hemmaplan. Kontinu-
erlig information utgår på arbetsplatsträffar och i dokument lagt tillgängligt för samt-
lig personal. 

Teamträffar har upprättats och är nu igång mellan öppenvården och myndighetsav-
delningen. 

Arbetsgruppen kommer till februari 2020 arbeta fram ett förslag på riktlinje för öp-
penvård som sedan kan lyftas till politiken för fastställande. 

Kommentarer till rapportens kontrollmålsbedömningar: 

- Att övergripande systematisk uppföljning av kritiska moment i handläggningspro-
cessen genomförs. 

Riskanalys och egenkontroller genomförs från och med 1 januari 2019. Handlägg-
ningsprocessen illustreras just nu i kartläggningsverktyget 2C8 för att lättare också 
kunna identifiera processens riskmoment. 

Detta behöver fortsätta under 2020 då många processer ännu inte är färdiga samt 
att processerna behöver bli tillgängliga för medarbetarna. 

- Att målen i besluten är individuella, tydliga och tidsbestämda.

En utvecklingsplan för att förbättra målen i beslut, vårdplaner, uppdrag och genom-
förandeplaner kommer tas fram. Vi ser vinster i att detta sker på förvaltningsövergri-
pande nivå. Arbetet med detta startar per omgående. 

Arbete kvarstår i att fortsätta implementeringen och den 5 nov är en halvdag för att 
processen ska förankras. 

- Att besluten innehåller en genomförandeplan som är kopplad till biståndsbeslutet. 

Brister har funnits gällande uppdrag och genomförandeplaner. Systemproblem har 
åtgärdats så att uppdrag nu kan skickas i befintligt verksamhetssystem. Ansvarsför-
delning har tydligare gjorts, och förbättringsåtgärder vidtas bland annat genom ut-
bildning. 
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Genomförandeplaner hänger ihop med uppdragen. Från barn och familj finns tydliga 
uppdrag varpå genomförandeplaner blir bättre och tydligare. Inom vuxenenheten 
finns fortfarande oklarheter kring uppdrag och genomförandeplaner vilket blev tydligt 
den 5 nov då verksamheterna hade workshop.  Mallar i procapita har inte funnits in-
om vuxenheten men arbetas med just nu. 

- Att det sker en systematisk uppföljning av verksamheten på både förvaltnings och 
nämnd nivå. 

Målstyrning och nyckeltal har tagits fram för systematisk uppföljning. Egenkontroller 
för verkställighet har tagits fram och med start 1 januari. Framöver ser verksamhe-
ten ett utvecklingsarbete med framtagande av effektivitetsmått för att följa upp insat-
sernas resultat. Detta arbete bör kunna inledas under 2020. 

Nya indikatorer/nyckeltal är framtagna där verksamheten mäter vilka ärenden som 
efter 1 år avslut har återaktualiserats. 

- Att det finns alternativa hemmaplanslösningar att använda för handläggarna inom 
individ och familjeomsorgen. 

Verksamhetsbeskrivningar är under upprättande och kompetenskartläggning sker i 
skrivande stund. Från myndighetssidan har inventering skett av vilka insatser som 
behöver kompletteras. På sikt avser också nämnden att göra en enklare redovisning 
av resultat av insatser inom öppenvården. Detta planeras under 2020.

Konsekvensanalys
Klicka här för att ange text.

 

Chefens namn. Beatrice Solhjort
Chefens titel. T.f Verksamhetschef Ifo/Ame

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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§ 96 Dnr 2019/103 730 SN

Riktlinje för handläggning av LSS-insatser inom OFN

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att anta ny riktlinje för handläggning av LSS-insatser inom Omsorgen om funk-

tionsnedsatta.

Ärendebeskrivning
I tidigare riktlinje för handläggning av ärenden inom Omsorgen om funktionsned-
satta beskrivs hur handläggning av både SoL och LSS ärenden ska ske. Den nya 
riktlinjen som avser ersätta befintlig riktlinje, antagen 190130, Dnr 2019/3 SN be-
skriver endast hur LSS-ärenden ska handläggas vilket skapar en tydlighet då de 
olika lagstiftningarna skiljer sig åt. 

Skickas till
Verksamhetschef OFN
Socialnämnden

______________
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                                                                            Process för Omsorgen om funktionsnedsatta

Fastställd xxx         Nästa revidering senast xxx

         

          
  Q-nr: 5.8  2 (24)
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3.8.2 Tidsbegränsade beslut................................................................................................9
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                                                                            Process för Omsorgen om funktionsnedsatta

Fastställd xxx         Nästa revidering senast xxx

         

          
  Q-nr: 5.8  3 (24)
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3.9 Avslutad utredning..........................................................................................................10

3.10 Överklagan....................................................................................................................10
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1 Inledning

1.1 Lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer

Riktlinjerna skall tillämpas vid handläggning och utförande av ärenden inom kommunens 

organisation för omsorg om funktionsnedsatta (OFN). Riktlinjerna skall med utgångspunkt 

från Lag (93:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt föreskrifter från 

Socialstyrelsen, rättspraxis, kommunens mål och ambitioner utgöra ett stöd i handläggares 

och enhetschefers arbete med att besluta om och utforma insatser.

Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att få sin ansökan 

individuellt prövad. Det är alltså inte möjligt att avvisa en ansökan med motiveringen att 

kommunen inte kan tillhandahålla en specifik insats. Varje ansökan ska utredas och varje 

beslut ska vara baserat på den enskildes individuella behov.

Beslutade insatser ska överensstämma med de mål och grundläggande värderingar som 

socialnämnden i Borgholms kommun har antagit.

1.2 Barnperspektivet 

All verksamhet som rör barn ska vila på de grundläggande bestämmelserna i FN:s 

barnkonvention och i gällande svensk lagstiftning. 

Vid insatser enligt LSS till barn med funktionsnedsättning ska särskilt beaktas vad hänsynen 

till barnets bästa kräver. LSS är en rättighetslag vilket innebär att den som begärt en insats 

enligt lagen har rätt att få den beviljad om de krav som gäller för insatsen är uppfyllda. I de 

allra flesta fall sammanfaller en begärd insats med vad som är bäst för barnet. Det kan ändå 

tänkas att en situation uppstår där en ansökan om insats enligt LSS från en vuxen som berör 

ett barn inte överensstämmer med barnets bästa. Normalt utgör detta inte grund för att 

kunna avslå den begärda insatsen med hänsyn till barnets bästa (prop. 2009/10:176). 

Barn har alltid rätt att komma till tals och barnets inställning ska så långt som möjligt 

klarläggas under utredningen och barnets vilja beaktas med hänsyn till ålder och mognad. 

Barnets synpunkter och önskemål ska inhämtas i samtal med barnet eller med barnets 

vårdnadshavare. Barnet ska ges möjlighet att uttrycka åsikter men det är alltid frivilligt för 
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barnet att redogöra för sin inställning. Bestämmelsen innebär inte heller någon rätt för 

handläggaren att tala med barnet mot föräldrarnas vilja. Om barnet inte har uppnått den 

ålder och mognad som krävs för att själv bestämma ligger det inom vårdnadshavarnas 

bestämmanderätt att avgöra om samtal med barnet kan äga rum. Om barnet har uppnått den 

ålder och mognad som krävs för att själv bestämma om sin medverkan, är det barnet som 

avgör om något samtal ska hållas.

2 Aktuella lagrum och begrepp

2.2 LSS

Lag (93:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innehåller bestämmelser 

om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer som tillhör lagens personkrets. 

Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Den som tillhör lagens 

personkrets enligt 1§ har enligt 7§ rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service 

enligt 9§ 1p-9p, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte 

tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i lagens första och andra personkrets har, 

under samma förutsättningar, även rätt till insatser enligt 9§ 10p. De förutsättningar som ska 

föreligga är att den enskilde behöver en insats i sin livsföring samt att behovet inte 

tillgodoses på annat sätt. Vid bedömningen av om den enskilde har behov av en viss insats i 

sin livsföring måste jämförelser göras med den livsföring som kan anses normal för personer

i samma ålder. Verksamhet enligt LSS skall enligt 5§ främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1§.

Om personer, som är behöriga att söka insatser enligt LSS, har behov som inte kan 

tillgodoses via insatser enligt LSS kan biståndshandläggare i enlighet med 5 kap 7§ 

Socialtjänstlagen (SoL) ta emot ansökan om insats enligt SoL. Enligt 5 kap 7§ SoL skall 

socialnämnden verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter 

betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva 

som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull 

sysselsättning och att han får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov 

av stöd.
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2.2.1 LSS personkrets

LSS personkrets definieras i tre punkter i lagens första paragraf. I första punkten anges att 

personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd omfattas av lagens 

bestämmelser. Andra punkten beskriver personer med betydande och bestående 
begåvningsmässig funktionsnedsättning som uppstått efter hjärnskada i vuxen ålder 

föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Enligt tredje punkten omfattar lagen också 

personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart 

inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

2.2.2 Goda levnadsvillkor

Insatser enligt LSS skall enligt 7§ tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. Goda 

levnadsvillkor innebär rätten att vara en fullvärdig medborgare i samhället. Insatserna ska 

vara varaktiga och samordnade, den enskilde måste kunna lita på att insatserna ges så 

länge de behövs. Kontinuiteten skall garanteras och närhetsprincipen vara rådande. De skall 

anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de 

personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. De 

bärande principerna är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn 

och kontinuitet. 

2.2.3 Omvårdnad

I insatserna enligt 9§ 5-8p och 10p samt bostad med särskild service ingår enligt 9e§ 

omvårdnad.

Omvårdnad innebär en skyldighet att stödja och hjälpa personer med funktionsnedsättning 

med dagliga personliga behov som de kan ha svårigheter att själva klara. Exempel på 

sådana behov kan vara hjälp att sköta hygienen, att äta, att klä sig, att gå och förflytta sig 

liksom hjälp att klara till exempel personliga inköp. I ansvaret för omvårdnaden ligger också 

att hjälpa den enskilde så att han eller hon kan få den hälso- och sjukvård, tandvård samt de 

hjälpmedel denne är i behov av. Omvårdnaden ska ges utifrån den enskildes behov. De 

enskilda personernas individuella, psykiska och fysiska behov ska kunna tillgodoses genom 

omvårdnaden.
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I omvårdnadsbegreppet får också anses ligga att se till att misstankar om övergrepp och 

andra brott mot personer med funktionsnedsättning polisanmäls, så att brotten i vederbörlig 

ordning blir utredda och föremål för åtgärd. Om en person som är under 18 år utsätts för 

brott finns regler om skyldighet att anmäla det till socialtjänsten i 14 kap 1§ SoL.

Beträffande personer som är över 18 år finns ingen motsvarande reglering. I många fall kan 

den enskilde själv göra anmälan till polisen eller begära att få hjälp att göra sådan anmälan. I 

andra situationer har huvudmannen en skyldighet att tillse att brott mot den enskilde anmäls. 

En prövning måste dock göras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, om 

det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men. Allmänt sett är det inte 

till men för den enskilde att brott mot honom eller henne anmäls.

2.2.4 Fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter 

Enligt 9e§ LSS ingår fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter i insatsen bostad med 

särskild service för barn och ungdomar samt för vuxna. För personer som bor i en bostad 

med särskild service enligt LSS ska behovet av fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter 

därför i första hand tillgodoses inom ramen för boendet.

Varje individ ska ges möjlighet att utifrån önskemål och förmåga använda det utbud som 

finns. Det är inte säkert att personer som bor i samma gruppbostad har likartade intressen 

och önskemål för sin fritid. Därför är det inte lämpligt att fritiden planeras kollektivt. 

Personalen har som en viktig uppgift att ge den enskilde stöd att utveckla egna 
fritidsintressen. Det kan handla om att stödja den enskildes förmåga och intresse att utveckla 

någon talang, men det kan också innebära att visa på aktiviteter som den enskilde tidigare 

inte haft möjlighet att pröva. Fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter behöver inte alltid ske 

ute i samhället. Stöd kan även behövas för att få tillgång till musik, film, böcker och nyheter i 

hemmet. Personalens dimension ska vara anpassad så att det finns möjlighet att ge det stöd 

till fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter som behövs.

I särskilda fall kan den enskilde ha behov som inte kan tillgodoses inom ramen för boendet. I 

dessa fall har den enskilde möjligheten att ansöka om kompletterande stöd genom någon av 

de övriga insatserna i 9§ LSS.

47



      
                                         
 Riktlinjer handläggning LSS inom Omsorgen om funktionsnedsatta   
                                                                            Process för Omsorgen om funktionsnedsatta

Fastställd xxx         Nästa revidering senast xxx

         

          
  Q-nr: 5.8  9 (24)

3 Handläggning
Med handläggning menas alla de åtgärder som vidtas från det att ett ärende inleds till dess 

att det avslutas genom ett beslut. Utredningsförfarandet styrs av Förvaltningslagen 

(1986:223). Enligt 9§ Förvaltningslagen (FL) skall alla ärenden där enskild är part 

handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Om det 

behövs skall myndigheten vid handläggningen beakta möjligheten att själv inhämta 

upplysningar och yttranden från andra myndigheter. Myndigheten skall sträva efter att 

uttrycka sig lättbegripligt och även på andra sätt underlätta för den enskilde. 

Vid handläggningen av ärenden har biståndshandläggarna stöd av olika rättskällor och 

dokument så som lagarnas förarbeten, analyser och referat av domstolsbeslut, 

socialstyrelsens föreskrifter och så vidare.   

3.1 Handläggares tillgänglighet

Handläggarna har sina telefoner öppna för allmänheten så mycket som är möjligt samt 

kontaktar de individer som har lämnat röstmeddelande eller meddelande till receptionen, så 

snart som möjligt vilket innebär senast dagen efter kontakt har sökts. Handläggarna går även 

att kontakta via mail under arbetstid.

Möten och samtal sker vid hembesök hos den enskilde eller på socialförvaltningen där 

samtalsrum finns att boka. Vid misstanke eller risk för hotfulla situationer sker hembesök 

alltid tillsammans med annan handläggare och personlarm ska alltid användas. 

3.2 Ärendefördelning

Ärenden delas mellan handläggarna utifrån det datum i månaden då personerna är födda. 

Ärenden delas upp i datum 1-15 och datum 16-31. 

3.3 Handläggningstid 

Vid ansökan om insatser enligt LSS är det i allmänhet omfattande utredningar som ska göras 

för att fastställa personkretstillhörighet och behov av stöd. Handläggningstiden kan variera 

stort beroende på ärendets omfattning och art. Handläggningstiden kan därför upplevas som 

lång. All handläggning skall ske skyndsamt. Handläggningstiden ska som längst vara fyra 

månader från det att komplett ansökan inkommit.
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3.4 Ansökan

Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Skriftlig ansökan datumstämplas och aktualiseras i 

aktualiseringsbilden i ProCapita den dag ansökan inkommer. Muntlig ansökan aktualiseras i 

 aktualiseringsbilden i ProCapita den dag ansökan inkommer. Handläggaren kontrollerar i 

KIR (kommunens invånarregister) att sökanden är skriven i kommunen innan ansökan 

aktualiseras.

3.4.1 Behörig att ansöka

Handläggaren kontrollerar att sökanden är den enskilde eller legal företrädare för denne. 

Ansökan från behörig företrädare ska leda till utredning och beslut. Har saken initierats på 

annat sätt än genom en ansökan ska alltid en förhandsbedömning göras innan utredning 

inleds. 

3.4.2 Barn 

Gäller sökt insats ett barn över 15 år ska barnets underskrift finnas med i en skriftlig 

ansökan. Om barnets underskrift inte finns skall anledning till detta noteras. I alla ärenden 

som rör barn ska handläggaren förvissa sig om att barnet är delaktig i ansökan i den mån det 

bedöms kunna vara med hänsyn till ålder och mognad. 

Då insatser rör personer som har hemmavarande barn skall barnens situation 

uppmärksammas. Om det i utredningen framkommer skäl som gör att individ- och 

familjeomsorgen bör bli involverade skall den enskilde motiveras till att själv ta kontakt. Om 

den enskilde inte själv önskar kontakt skall en anmälan göras om oron kvarstår. 

3.4.3 Anmälan 

Enligt 11 kap 1§ SoL ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom 

ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan 

föranleda någon åtgärd av nämnden. 

En anmälan av behov kan lämnas in till biståndshandläggaren av närstående eller någon 

annan. Handläggaren är skyldig att skyndsamt överväga om en utredning ska inledas efter 

en anmälan. Skäl att inte inleda en utredning finns endast om de inkomna uppgifterna är 

felaktiga eller att anmälan är obefogad. Handläggaren ska göra en förhandsbedömning 
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genom att kontakta personen som uppgifterna avser och även ta tillvara eventuell tidigare 

kännedom om personen. Beslut om att ej inleda utredning fattas av verksamhetschef. 

När en anmälan inkommer ska handläggare aktualisera anmälan och dokumenterar 

omständigheterna i aktualiseringen. Handläggare tar en kontakt med personen anmälan 

berör och informerar om att anmälan har inkommit. I de fall den enskilde avvisar kontakt med 

socialtjänsten ska detta dokumenteras väl i aktualiseringen. Utredning kan generellt ej 

inledas utan den enskilde samtycke. Om allvarlig oro finns kan dock insats i uppsökande 

syfte beviljas i enlighet med 5 kap 8§ SoL utan den enskildes samtycke. 

3.5 Inleda utredning 

Utredning skall inledas skyndsamt. Första kontakt bör tas inom en vecka. Vid anmälan skall 

beslut om att inleda eller att ej inleda utredning fattas inom en månad. Beslut om att ej inleda 

utredning fattas av verksamhetschef.

3.5.1 Underlag för utredning

Medicinskt underlag inhämtas alltid för att kunna styrka funktionsnedsättning. Sökande skall 

informeras om att medicinskt underlag samt eventuellt andra underlag som är relevanta för 

den sökta insatsen kommer att krävas för utredningen. Handläggare kan erbjuda sig att 

inhämta uppgifter med den enskildes samtycke. 

3.5.2 Samtycke

Samtycke kan lämnas skriftligen eller muntligen. Det skall vara specificerat vilka kontakter 

samtycket gäller och under vilken period. Samtycket skall noteras i utredningen. 

3.6 Behovsbedömning 

Behovet av bistånd prövas alltid individuellt. Det gäller att fastställa den enskilde sökandes 

eventuella behov för att kunna göra en prövning av rätten till bistånd. 

Grunderna för beslutet skall tydligt redogöras i utredningen. Behovsbedömningen skall 

bygga på en helhetssyn där den enskildes situation och möjligheter ska sammanvägas med 

sociala, medicinska, psykiska och existentiella behov. Bedömningen ska ske mot bakgrund 
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av den enskildes totala livssituation. Insatserna ska utformas i samråd med den enskilde och 

så långt det är möjligt tillgodose den enskildes önskemål.

 

Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett så 

självständigt liv som möjligt. Alla åtgärder som kan bidra till detta ska övervägas. Åtgärder 

som kan vara aktuellt att ta ställning till är till exempel bostadsanpassning, byte av bostad 

eller tekniska hjälpmedel. I utredning och beslut ska den enskildes resurser och möjligheter 

att själv delta i göromålen beaktas.

3.7 Kommunicering 

Enligt 25§ Förvaltningslagen (FL) får ett ärende inte avgöras utan att den som är sökande, 

klagande eller annan part har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom 

någon annan än honom eller henne själv och han eller hon har fått tillfälle att yttra sig över 

den, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. 

Myndigheten får dock avgöra ärendet utan att så har skett om avgörandet inte går parten 

emot, om uppgiften saknar betydelse eller om åtgärderna av någon annan anledning är 

uppenbart obehövliga.

Kommuniceringen kan ske muntligt eller skriftligt. Vid muntlig kommunicering läser 

handläggaren upp utredningen för den enskilde vid telefonsamtal eller möte. Vid skriftlig 

kommunicering skickas utredningen via brev till den enskilde. Kommunicering kan ibland ske 

på annat, enligt omständigheterna, lämpligt sätt. Den enskilde skall ges möjlighet att yttra sig

i ärendet. Vid skriftlig kommunicering ges den enskilde två veckor att yttra sig. Om och hur 

utredningen kommuniceras dokumenteras i utredningen. 

3.8 Insatsens målsättning

Målet med de beviljade insatserna ska formuleras på ett tydligt och uppföljningsbart sätt. 

Målet med insatsen skall framgå i beställning till enhetschef och dokumenteras i utredningen 

samt i fliken för insatser i ProCapita där texten sedan ligger till grund för 

genomförandeplanen hos utföraren.
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3.9 Beslut

Beslut fattas enligt gällande delegationsordning. Beslutet ska vara tydligt och det ska klart 

framgå vad den enskilde begärt och vad som beviljats respektive avslagits. Beslutet ska 

utformas som ett svar på en begäran, vilket innebär att det skall framgå om ansökan är 

beviljad i sin helhet eller endast någon del och i så fall vilken. Även i den del ansökan avslås 

skall detta framgå av beslutet, motivering till beslutet ska alltid finnas med i bedömningsdelen 

i utredningen. I de fall det finns förbehåll i beslutet ska det alltid framgå tydligt. Information 

om vem som är ansvarig för verkställighet av beslutet ska också framgå i beslutet.

3.9.1 Ärenden till nämnden

Ärenden där beslut enligt delegationsordningen skall fattas av socialnämndens individutskott 

lämnas för beslutande vid individutskottets sammanträden. Handlingarna ska vara färdiga för 

utlämning till ledamöterna enligt socialnämndens schema. Ärendet ska vara förankrat hos 

verksamhetschef.

3.9.2 Tidsbegränsade beslut 

Insatser enligt LSS skall enligt 7§ vara varaktiga och samordnade. Ett beslut kan vara både 

tidsbegränsat och tillsvidare. Om det finns anledning att tidsbegränsa ett beslut skall detta i 

varje enskilt fall motiveras. Ett beslut kan enligt LSS tidsbegränsas under förutsättning att 

den enskildes behov av insatsen varierar över tiden. Vid osäkerhet om den enskildes behov 

över tid, exempelvis vid beslut som rör barn, så tidsbegränsas beslutet. Tidsbegränsade 

beslut enligt LSS skall alltid innehålla besvärshänvisning.  

3.9.3 Avslag

Besvärshänvisning skall alltid följa med beslut om avslag. Besvärshänvisningen finns att 

tillgå som frastext i ProCapita. Beslut om avslag skickas med rekommenderat brev till den 

enskilde. 

3.10 Avslutad utredning

Utredning och beslut skickas till den enskilde vid avslutad utredning. Delgivning av beslut 

dokumenteras i ProCapita. Beslutsmeddelandet skall innehålla information om och 

telefonnummer till ansvarig verkställare. 
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3.11 Överklagan

Vid behov skall handläggaren vara den enskilde behjälplig vid överklagandet. Överklagan 

skall ha inkommit inom tre veckor från det att den enskilde tog del av beslutet. Om 

överklagan inkommer inom erforderlig tid skall beslut fattas om huruvida beslutet ska 

omprövas eller vidhållas. Vem som ska fatta beslut om omprövning eller vidhållande framgår 

av delegationsordningen.

Vid vidhållet beslut skall överklagan samt vidhållandet av beslutet kopieras och lämnas 

vidare för registrering på socialförvaltningen. Om överklagan kompletteras skall även 

kompletteringen kopieras och lämnas för registrering. Överklagan skickas av handläggaren 

till respektive domstol. Alla domar från rätten lämnas till socialnämnden för kännedom.

3.12 Personakter inom vård och omsorg

Biståndshandläggare upprättar alltid en digital akt och en pappersakt. I pappersakten 

förvaras relevanta medicinska underlag och andra intyg, samt övriga inkomna och 

upprättade handlingar. Dessa handlingar kan även scannas in till den digitala akten. 

Pappersakter skall innehålla registerutdrag från KIR som försättsblad. 

Akter får inte lämna socialförvaltningen. Endast de med skriftligt samtycke får ta del av en 

personakt och får då läsa akten på socialförvaltningen. Inga kopior får tas av material ur 

akten utan samtycke från den enskilde. Samtycket skall dokumenteras.

3.13 Uppföljning av beslut 

3.13.1 Uppföljning av insatser enligt LSS

Enligt 6§ LSS skall verksamheten enligt LSS vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete 

med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på 

respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största 

möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten 

i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 
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För att säkra en god kvalitet skall insatser enligt LSS regelbundet följas upp av ansvarig 

handläggare. Insatser enligt LSS följs upp vartannat år. Enhetscheferna ansvarar för att 

uppmärksamma handläggare om något sker som föranleder behov av tidigare uppföljning. 

3.13.2 Metod för uppföljning

Rutiner för uppföljning av beslut enligt LSS upprättas och uppdateras av handläggare och 

fastställs av verksamhetschef. Uppföljningarna ska alltid redogöra för den enskildes 

uppfattning om insatsen. Vidare kan uppföljningen innehålla uppgifter från eventuell legal 

företrädare samt uppgifter från den som svarar för det praktiska genomförandet av insatsen. 

3.14 Dokumentation 

All dokumentation skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör 

hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom 

eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta 

antecknas.

3.15 Resursfördelning  

Resursfördelningen spelar en central roll i kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

Bedömning av behov hos olika målgrupper är en utgångspunkt i resursfördelningen. I 

kommunen genomförs insatsmätningar på insats bostad med särskild service för vuxna eller 

annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9§ 9p LSS. Insatsmätningarna genomförs 

en gång om året och har syfte att bedöma omfattningen av det stöd som boendepersonalen 

ger den enskilde i bostaden. Insatsmätningarna är således grunden i socialförvaltningens 

fördelning av resurser mellan alla bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS. 

4 Samverkan mellan kommun och landsting i enskilda ärenden 

4.1 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 

januari 2018 (Lag 2017:612). Den ersätter lagen om kommunernas betalningsansvar för viss 

hälso- och sjukvård. Syftet med lagen är att ska främja en god vård för enskilda som efter 

utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade 
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hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade öppna vården. God vård ska främjas 

genom en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg.  

Befintliga bestämmelser i HSL och SOL om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan 

(SIP) ska tillämpas. Syftet med den nya lagen är vidare att hålla ledtiderna mellan sluten 

vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende så korta som 

möjligt.

Kommunen har betalningsansvar för patienter vid enheter för somatisk akutsjukvård, 

geriatrisk vård eller psykiatrisk vård inom regionens slutna hälso- och sjukvård som är 

utskrivningsklara och för vilka en vårdplan är upprättad. En patient är utskrivningsklar om 

han eller hon av den behandlande läkaren inte längre bedöms behöva vård vid en enhet 

inom regionens slutna hälso- och sjukvård. Den enskilde ska så snart som möjligt kunna 

skrivas ut när sjukhusets resurser inte längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara 

dagar. En indikator sätts och följs upp årligen för att nå målet. Inom somatisk och psykiatrisk 

vård är indikatorn för år 2019 0,8 genomsnittligt antal dagar. Inom somatiska vården räknas 

genomsnittet månadsvis och inom psykiatrin räknas genomsnittet kvartalvis. Om 

genomsnittet överskrids kan ekonomisk reglering ske. 

4.2 Samordnad vårdplanering 

För att skapa trygghet för den enskilde och närstående inför utskrivning, behöver en 

utskrivningsplanering ske. Utskrivningsplanering kan ske via Cosmic LINK, telefon, 

videoplanering eller fysiskt möte. I vissa fall görs en samordnad individuell plan istället för 

utskrivningsplanering. Lagen om samverkan om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

kräver att en SIP (samordnad individuell plan) görs om behov finns.

4.4  Samordnad individuell plan

Enligt 2 kap 7§ SoL ska kommunen tillsammans med regionen upprätta en individuell plan 

när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och 

sjukvården. Planen ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för 

att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den 

upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt 

upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet 

med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.
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Av planen ska det framgå

1. vilka insatser som behövs,

2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,

3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen, och

4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

Den som uppmärksammar behovet har ansvar för att initiera en SIP. Den enskilde kan själv 

begära att en SIP upprättas. Verksamheter som kallas inom hälso- och sjukvård samt 

socialtjänst bör ha en etablerad kontakt med personen. Dessa verksamheter har en 

skyldighet att bekräfta kallelsen och meddela vem som kommer att närvara. Riktlinje för 

samordnad individuell plan (SIP) I Kalmar län finns tillgängliga på Region Kalmar läns 

hemsida. Där finns även mall för planen samt för kallelse till SIP. Dokumentation av SIP sker 

i Cosmic LINK av respektive deltagare när Regionen deltar. 

SKL tillhandahåller ett webverktyg för brukarens upplevelse av samverkan, SIP-kollen, en 

enkät som man också kan skriva ut i pappersformat. Efter varje SIP skall brukaren erbjudas 

att fylla i enkäten, antingen digitalt eller i pappersformat.

4.3 Cosmic LINK

Cosmic LINK möjliggör sammanhållen ärendehantering där meddelanden skickas och tas 

emot mellan slutenvården, kommunen och primärvården elektroniskt. Genom Cosmic LINK 

dokumenteras den samordnade vårdplaneringen med möjlighet för varje part att självständigt 

signera. Kommunen får tillgång till utvalda delar av patientens vårddokumentation, som 

läkarepikris/slutanteckning, omvårdnadsepikris, rehabrapport och läkemedelslista. 

Biståndshandläggare ansvarar för daglig kontroll av Cosmic LINK. Viktiga datum och 

tidpunkter hanteras enligt betalningsansvarslagen, med möjlighet att i efterhand följa upp 

antal betalningsdagar.
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5 Insatser som verkställs av handläggare

5.1 Insatser som ej går att verkställa i kommunen

Insatser skall i första hand verkställas i kommunens egna verksamheter. När enhetschef i 

samråd med verksamhetschef bedömer att så inte är möjligt återgår ärendet till handläggare. 

Därefter ansvarar handläggaren för verkställighet av ärendet. Handläggaren skall förbereda 

placeringen så snart verksamhetschef informerar om att insatsen ej kan verkställas inom 

kommunen.  

5.2 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9§ 6p LSS i form av lägervistelse

Handläggaren ansvarar för att avtal upprättas med lägerarrangören. Avtalet 

undertecknas av verksamhetschef. Handläggare ansvarar för att ge 

debiteringsunderlag till avgiftshandläggare. 

5.3 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9§ 6p LSS i form av stödfamilj

Handläggare ansvarar för rekrytering och utredande av stödfamiljer. Handläggaren är 

ansvarig för verkställandet av insatsen och upprättande av sekretessförbindelse samt avtal 

om arvode och omkostnadsersättning. Ersättning för stödfamiljsuppdrag utgår enligt 

Sveriges kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer.

5.4 Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt 9§ 8p LSS

För beslut enligt 9§ 8p LSS som skall verkställas utanför kommunen är handläggaren 

ansvarig för verkställighet. Handläggaren delger utföraren en uppdragsbeskrivning och har 

ansvar för att insatsen följs upp var sjätte månad. Avtal med utförare tecknas av 

verksamhetschef. Endast avgift för matkostnader får tas ut av föräldrarna. 

6 Insatser som verkställs av enhetschef 

6.1  Kontaktperson enligt 9§ 4p LSS 

Insatsen kontaktperson verkställs av ansvarig enhetschef. Enhetschef är ansvarig för att 

upprätta avtal om arvode och omkostnad samt sekretessförbindelse med kontaktpersonen. 

Familjehemssekreterare inom individ- och familjeomsorgen (IFO) är ansvarig för rekrytering 

och utredandet av nya kontaktpersoner. Den enskilde ska i största möjliga mån ha inflytande 

57



      
                                         
 Riktlinjer handläggning LSS inom Omsorgen om funktionsnedsatta   
                                                                            Process för Omsorgen om funktionsnedsatta

Fastställd xxx         Nästa revidering senast xxx

         

          
  Q-nr: 5.8  19 (24)

över vem som får uppdraget som kontaktperson. Den enskilde kan själv lämna förslag om 

kontaktperson vilken då kontaktas och vid intresse utreds av ansvarig 

familjehemssekreterare. Insatsen kontaktperson beviljas i antal träffar per månad. 

Ersättning för kontaktpersonsuppdrag utgår enligt Sveriges kommuner och Landstings (SKL) 

riktlinjer.

6.3 Personlig assistans enligt 9§ 2p LSS

Den enskilde kan välja kommunen som utförare eller anlita ett privat assistansföretag. 

Oavsett vem den enskilde anlitar som anordnare skall beställning på insatsen skickas till 

ansvarig enhetschef i kommunen. I de fall den enskilde använder privata assistansanordnare 

ansvarar den enskilde själv för att den som utför assistansen får information om beslutet.

6.3.1 Assistansersättning

Då behovet av assistans för de grundläggande behoven uppgår till i genomsnitt 20 timmar 

per vecka eller mer skall behovet tillgodoses genom assistansersättning enligt 51 kap 

socialförsäkringsbalken (SFB). I de fall den enskildes behov av stöd för de grundläggande 

behoven beräknas uppgå till mer än 20 timmar per vecka skall handläggare underrätta 

Försäkringskassan om ärendet för att pröva rätten till assistansersättning. Den enskilde 

beviljas personlig assistans 9§ 2p LSS i avvaktan på att Försäkringskassan utreder och 

beslutar i ärendet.

6.4 Ledsagarservice enligt 9§ 3p LSS

Insatsen beviljas i antal timmar per vecka eller månad. Beställningar på insatsen skickas till 

ansvarig enhetschef. 

6.5 Avlösarservice enligt 9§ 5p LSS

Insatsen beviljas i antal timmar per vecka eller månad. Beställning på insatsen skickas till 

ansvarig enhetschef.

6.6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9§ 6p LSS i form av 
korttidsboende 

Insatsen beviljas i antal dygn eller timmar per månad. Beställning på insatsen skickas till 

ansvarig enhetschef.
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6.7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9§ 7p LSS

Beställning på insatsen skickas till ansvarig enhetschef.

6.8 Bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ 9p LSS

Handläggaren beslutar om insatsen ska verkställas i form av gruppbostad eller 

servicebostad. Beställning på insatsen skickas till ansvarig enhetschef. 

6.9 Daglig verksamhet enligt 9§ 10p LSS

Beställning på insatsen skickas till ansvarig enhetschef. Beslutet gäller endast rätten till 

insatsen. Ingen omfattning nämns i beslutet.

7 Informationsutbyte mellan handläggare och verkställare

7.1 Beställningar till utförare 

Handläggaren gör en beställning i ProCapita på beslutad insats till ansvarig verkställare. 

Handläggaren ansvarar för ärendet fram till dess att beställning av insatsen är skickad till 

ansvarig enhetschef. Verkställaren kontaktar den enskilde inom 14 dagar från den dagen 

beställningen skickats från handläggare. Insatsens målsättning skall tydligt framgå i 

beställningen. 

7.2 Avslut av insatser

Det är alltid verkställaren som avslutar insatsen i ProCapita och meddelar handläggaren om 

avslut. I de fall den enskilde inte önskar ansöka om fortsatt insats när beslut går ut meddelar 

handläggaren verkställaren som avslutar verkställigheten i ProCapita.

7.3 Förändring av omfattning av insats

Om den enskilde önskar minska omfattningen av insatsen noterar handläggaren detta i 

journalen och meddelar ansvarig verkställare. Om önskemål om minskad omfattning kommer 

till kännedom för verkställaren meddelar denne ansvarig handläggare. Inget nytt beslut 

krävs. Vid önskan om utökning tas ny ansökan upp och utreds av handläggaren. 

7.4 Dokumentation av ärenden som utretts, beslutats och beställts från annan 
kommun

Beställningen läggs in i ProCapita av verkställaren. 
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7.5 Inskrivning vid vårdavdelning

När en person med redan beviljade insatser skrivs in vid vårdavdelning och ansvarig 

handläggare får kännedom om detta genom Cosmic LINK ansvarar handläggaren för att 

kontakta ansvarig enhetschef samt journalföra inskrivningen i ProCapita. 

8 Taxiresor till gymnasieskola 
I det fall en gymnasieelev har behov av att resa med taxi till skolan skall skolan göra en 

bedömning om behovet av taxiresa samt därefter administrera resan. Fakturan skickas till 

Utbildningsförvaltningen. Eleven behöver inte vända sig till en LSS-handläggare för 

personkretsbedömning.

9 Gemensamma ansvar

9.1 Inrapportering till IVO av ej verkställda insatser

Beslut enligt LSS som ej verkställts inom tre månader ska rapporteras till IVO. Detsamma 

gäller vid avbrott i verkställigheten som varat längre än tre månader. Rapporteringen sker 

kvartalsvis av verksamhetschef. 

9.2 Lex Sarah

Var och en som är verksam inom kommunens omsorger om personer med 

funktionsnedsättning skall vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga 

förhållanden. Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i 

omsorgerna om någon enskild skall genast rapportera detta.  Rapport görs enligt 

socialförvaltningens övergripande rutiner. 

9.3 Anmälan om behov av god man 

Enligt 5 kap 3§ socialtjänstförordningen skall socialtjänsten anmäla till överförmyndaren om 

nämnden finner att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken (FB) bör förordnas för 

någon, att någon inte längre bör ha förvaltare, eller att förhållandena talar för att en förälder 

inte kommer att förvalta sitt barns egendom på ett betryggande sätt.

Om biståndshandläggaren uppmärksammar behov av god man skall detta skriftligen 

anmälas till överförmyndarnämnden. 
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Enligt 10 kap 2§ Offentlighets- och sekretesslagen ska socialnämnden upplysa 

överförmyndaren om det kommer nämnden till känna att en god man försummar sitt 

uppdrag. En förutsättning för att nämnden ska kunna bryta sekretessen och upplysa 

överförmyndaren om en sådan försummelse är dock att nämnden bedömer att den annars 

inte kan fullgöra sin verksamhet. Det skulle t.ex. kunna vara fråga om att en enskild p.g.a. 

den gode mannens försummelse inte får ta del av insatser som nämnden bedömer att den 

enskilde är i behov av. Om överförmyndaren inom ramen för sin tillsynsverksamhet 

efterfrågar uppgifter rörande den gode mannen, har socialnämnden däremot en uttrycklig 

uppgiftsskyldighet enligt lag och är med stöd av denna oförhindrad att lämna ut de uppgifter 

som överförmyndaren behöver (16 kap. 10 § föräldrabalken). 

9.4 Motiverande och uppsökande verksamhet enligt 5 kap 8§ SoL

Kommunen skall, enligt 5 kap 8§, göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i 

kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt i sin 

uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden. 

Då handläggaren genom anmälan, ansökan eller på annat sätt får kännedom om att en 

person kan vara i behov av hjälp har handläggaren ett ansvar för att personens situation 

kontinuerligt följs upp och skall fortlöpande göra övervägningar av vilka insatser som kan 

komma ifråga. Detta är särskilt viktigt när den enskilde avvisar kontakt med nämnden. 

Handläggaren skall försöka motivera den enskilde att ta emot hjälpen. Socialnämnden kan 

dock inte tvinga någon att ta emot vård för sina psykiska problem och inte heller utan den 

enskildes samtycke vidarebefordra uppgifter till hälso- och sjukvården, om det inte föreligger 

en nödsituation.

Socialtjänsten har ett långtgående ansvar för människor med psykiska 

funktionsnedsättningar och ska bland annat påtala behov av åtgärder som socialtjänsten får 

kännedom om i sitt uppsökande arbete.
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9.5 Anmälan där barn berörs 

När anmälan inkommer som berör en vuxen person ansvarar handläggaren för att undersöka 

om barn finns i familjen. I de fall barn finns i familjen informeras individ- och familjeomsorgen 

om anmälan. 

När anmälan gäller ett barn ska en anmälan enligt 14 kap 1§ SoL göras till individ- och 

familjeomsorgen. I tveksamma fall rekommenderas att individ- och familjeomsorgen 

konsulteras. 

9.6  Våld i nära relationer

Begreppet våld i nära relation inkluderar olika typer av våld som kan förekomma mellan 

närstående. I begreppet våld inkluderas fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt och 

latent våld. Försummelse av en person i beroendeställning betraktas även det som våld. 

Personer med funktionsnedsättning, framförallt kvinnor, kan till följd av 

funktionsnedsättningen vara särskilt utsatta när det gäller våld i nära relationer. Främst på 

grund av bristande förmåga att värja sig, men också på grund av beroendeförhållanden och 

svårigheter att söka skydd, brist på tillgänglig information om vilka insatser som finns, vart 

man vänder sig etc. 

 

När våld i nära relationer misstänks förekomma och barn berörs ska individ- och 

familjeomsorgen (IFO) kontaktas för att skyndsamt göra en förhandsbedömning och en 

skyddsbedömning för barnet. Enligt 14 kap SoL ska anmälan göras oavsett vårdnadshavares 

samtycke. När det gäller vuxna som utsatts för våld i nära relationer är det viktigt att 

informera den våldsutsatta om att det finns möjlighet att göra en polisanmälan. Det är viktigt 

att försäkra personen om att det inte är ett krav att göra en polisanmälan utan att personen 

har rätt till hjälp och stöd under alla omständigheter. 

 
Socialtjänstens personal kan göra polisanmälan mot personens vilja när det handlar om 

grövre brott som exempelvis mord, dråp, våldtäkt, enligt 10 kap 23§ offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400), OSL. I andra fall är det viktigt att vara lyhörd för den 

våldsutsattas egen önskan och respektera dennes beslut.  
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9.7 Personuppgifter i ProCapita

Både handläggare och enhetschef ansvarar för att uppdatera personuppgifter i ProCapita vid 

behov.

9.8 Avvikelser

Avvikelser kan gälla både interna och externa avvikelser eller synpunkter och klagomål från 

brukare eller allmänhet. Avvikelsen registrerar handläggare i avvikelsesystemet i ProCapita 

och mottagaren ska alltid vara handläggarens chef.

10 Avgifter
Insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är i 

princip avgiftsfria.  Enda undantagen läggs fast i 18-20 §§ LSS och 5-6 §§ förordningen 

(1993:10909) om stöd och service till vissa funktionshindrade. I anslutning till en insats enligt 

LSS samt insatser till funktionshindrade enligt SoL (2001:453) har kommunen möjlighet att ta 

ut skäliga egenavgifter för bostad, mat, resor, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. 

Avgifterna måste vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnader, kommunen 

ska även se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.  

Avgifterna justeras årligen utifrån prisbasbelopp och ändringar i Konsumentverkets 

beräkningar och riktlinjer. De avgifter som tas ut framgår av dokumentet ”Borgholms 

kommuns taxor” - avgifter för vård och omsorg”.
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1 Inledning

För att kunna erbjuda människor med psykiatrisk funktionsnedsättning trygghet, 

omsorg och bibehållen självständighet tillhandahåller kommunen biståndsinsatser 

inom omsorg och service. Omsorgen om funktionsnedsatta (OFN) handlägger i regel 

insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) till personer över 18 års med långvarig 

psykiatrisk funktionsnedsättning. OFN handlägger även ansökningar om SoL-

insatser till både barn och vuxna som är behöriga att söka insatser enligt Lagen om 

stöd och service till funktionshindrade (LSS) som har behov som inte kan tillgodoses 

via LSS-insatser. Insatserna kan ges i form av boendestöd, kontaktperson, 

korttidsboende, ledsagning, särskilt boende, sysselsättning samt individuellt 

anpassat stöd. 

1.1 Syftet med riktlinjerna 
Dessa riktlinjer beskriver hur socialnämnden inom ramen för sitt uppdrag verkar för 

att den enskilde får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden 

och ha en aktiv och meningsfull gemenskap med andra, samt få den hjälp de 

behöver och sina behov tillgodosedda i överensstämmelse med socialtjänstlagen. 

Syftet med riktlinjerna är i första hand ett stöd för biståndshandläggare som arbetar 

för nämnden och fattar myndighetsbeslut efter individuella bedömningar av enskildas 

behov. De är även en informationskälla för den som vill fördjupa sig i nämndens syn 

på verksamheten och handläggningen enligt socialtjänstlagen.

1.2 Lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer 
Riktlinjerna skall tillämpas vid handläggning och utförande av ärenden inom OFN. 

Riktlinjerna skall med utgångspunkt från SoL, samt föreskrifter från Socialstyrelsen, 

rättspraxis, kommunens mål och ambitioner utgöra ett stöd i handläggares och 

enhetschefers arbete med att besluta om och utforma insatser.
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Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att få sin 

ansökan individuellt prövad. Det är alltså inte möjligt att avvisa en ansökan med 

motiveringen att kommunen inte kan tillhandahålla en specifik insats. Varje ansökan 

ska utredas och varje beslut ska vara baserat på den enskildes individuella behov.

Beslutade insatser ska överensstämma med de mål och grundläggande värderingar 

som socialnämnden i Borgholms kommun har antagit.

1.3 Barnperspektivet 
All verksamhet som rör barn ska vila på de grundläggande bestämmelserna i FN:s 

barnkonvention och i gällande svensk lagstiftning. 

Då insatser rör personer som har hemmavarande barn skall barnens situation 

uppmärksammas. Om det i utredningen framkommer skäl som gör att individ- och 

familjeomsorgen bör bli involverade skall den enskilde motiveras till att själv ta 

kontakt. Om den enskilde inte själv önskar kontakt skall en anmälan göras om oron 

kvarstår. 

2 Aktuella lagrum och begrepp

2.1 Socialtjänstlagen
Enligt 5 kap 7§ socialtjänstlagen (SoL) skall socialnämnden verka för att människor 

som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring 

får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Socialnämnden 

skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett 

sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av stöd.

Enligt 4 kap 1§ SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 

tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet 
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tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans 

eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

2.1.1 Skälig levnadsnivå

Begreppet skälig levnadsnivå blir ett uttryck för vissa minimikrav på insatsen vad 

gäller kvaliteten. Vid bedömningen av vilken insats som kan komma ifråga måste en 

sammanvägning göras av olika omständigheter såsom den önskade insatsens 

lämplighet som sådan, kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra 

insatser samt den enskildes önskemål. Den enskilde har inte en obegränsad frihet att 

välja sociala tjänster oberoende av kostnad. I både kommunens och den enskildes 

intresse ligger att biståndet ska utformas så att det svarar mot det mål man vill 

uppnå. Oftast innebär det att det råder samstämmighet mellan den enskilde och 

tjänstemannen om lämplig insats. I de fall det inte är möjligt måste tolkningen av 

skälig levnadsnivå ske mot bakgrund av rättighetsbestämmelsens grundläggande 

syfte, det vill säga en yttersta garanti för medborgarnas livsföring i olika avseenden. 

Detta utesluter inte att kommunen ges möjlighet att välja det billigaste alternativet i 

de fall likvärdiga insatser finns att tillgå.

2.1.2 Omvårdnad enligt SoL (SOSFS 2000:5)
I socialtjänstlagen finns det särskilda bestämmelser för olika grupper. Insatser för 

personer med funktionsnedsättning som beskrivs i 5 kap 7§ SoL kallas för omsorger 

om funktionshindrade. Med omsorger avses insatser i form av service och 

omvårdnad som omfattas av socialtjänstlagen.

Med omvårdnad avses vad som mer behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och 

sociala behov, bland annat: 

- stöd med att dricka, klä sig och förflytta sig

- stöd med att sköta personlig hygien
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- insatser för att bryta isolering

- insatser för att känna trygghet och säkerhet

Med service avses bland annat:

- stöd med hemmets skötsel, till exempel städning och tvätt

- stöd vid inköp

- stöd i kontakt med myndigheter och andra aktörer  

- stöd vid måltider 

3 Handläggning

Med handläggning menas alla de åtgärder som vidtas från det att ett ärende inleds till 

dess att det avslutas genom ett beslut. Utredningsförfarandet styrs av 

Förvaltningslagen (2017:900). Enligt 9§ Förvaltningslagen (FL) skall alla ärenden där 

enskild är part handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan 

att säkerheten eftersätts. Om det behövs skall myndigheten vid handläggningen 

beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från andra 

myndigheter. Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och även på 

andra sätt underlätta för den enskilde. 

Vid handläggningen av ärenden har handläggarna stöd av olika rättskällor och 

dokument så som lagarnas förarbeten, analyser och referat av domstolsbeslut, 

socialstyrelsens föreskrifter och så vidare.   

3.1 Handläggares tillgänglighet
Handläggarna har sina telefoner öppna för allmänheten så mycket som är möjligt 

samt kontaktar de individer som lämnat röstmeddelande eller meddelande till 

receptionen, så snart som möjligt vilket innebär senast dagen efter kontakt har sökts. 

Handläggarna går även att kontakta via mail under arbetstid.

72



                                                                                                                                  
Biståndshandläggning av SoL-insatser inom OFN 

                                                                            Process för Omsorgen om funktionsnedsatta
Fastställd xxxxxx         Senast reviderad xxxxxxx  

         

          
  Q-nr: xx  9 (34)

Möten och samtal sker vid hembesök hos den enskilde eller på socialförvaltningen 

där samtalsrum finns att boka. Vid misstanke eller risk för hotfulla situationer sker 

hembesök alltid tillsammans med annan handläggare och personlarm används alltid.

3.2 Ärendefördelning
Ärenden delas mellan handläggarna utifrån det datum i månaden då personerna är 

födda. Ärenden delas upp i datum 1-15 och datum 16-31.

3.3 Handläggningstid 
Handläggningstiden kan variera stort beroende på ärendets omfattning och art. 

Handläggningstiden kan därför upplevas som lång. All handläggning skall ske 

skyndsamt. Handläggningstiden bör som längst vara tre månader från det att 

komplett ansökan inkommit.

3.4 Ansökan
Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Skriftlig ansökan datumstämplas och 

aktualiseras som ny ansökan i LifeCare den dagen ansökan inkommer.  Muntlig 

ansökan aktualiseras i ny ansökan i LifeCare den dag ansökan inkommer. 

Handläggaren kontrollerar i KIR (kommunens invånarregister) att sökanden är 

skriven i kommunen innan ansökan aktualiseras.

3.4.1 Behörig att ansöka
Handläggaren kontrollerar att sökanden är den enskilde eller legal företrädare för 

denne. Ansökan från behörig företrädare ska leda till utredning och beslut. Har saken 

initierats på annat sätt än genom en ansökan ska alltid en förhandsbedömning göras 

innan utredning inleds.

3.5 Anmälan 
Enligt 11 kap 1§ SoL ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som 

genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom 

och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. 
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En anmälan av behov kan lämnas in till biståndshandläggaren av närstående eller 

någon annan. Handläggaren är skyldig att skyndsamt överväga om en utredning ska 

inledas efter en anmälan. Skäl att inte inleda en utredning finns endast om de 

inkomna uppgifterna är felaktiga eller att anmälan är obefogad. Handläggaren ska 

göra en förhandsbedömning genom att kontakta personen som uppgifterna avser 

och även ta tillvara eventuell tidigare kännedom om personen. 

När en anmälan inkommer ska handläggare aktualisera anmälan och dokumentera 

omständigheterna i aktualiseringen. Handläggare tar en kontakt med personen 

anmälan berör och informerar om att anmälan har inkommit. I de fall den enskilde 

avvisar kontakt med socialtjänsten ska detta dokumenteras väl i aktualiseringen. 

Utredning kan generellt ej inledas utan den enskilde samtycke. Om allvarlig oro finns 

kan dock insats i uppsökande syfte beviljas i enlighet med 5 kap 8§ SoL utan den 

enskildes samtycke. 

3.6 Inleda utredning 
Utredning skall inledas skyndsamt. Första kontakt bör tas inom en vecka. Vid 

anmälan skall beslut om att inleda eller att ej inleda utredning fattas inom en månad. 

Beslut om att ej inleda utredning fattas av verksamhetschef.

3.6.1 Underlag för utredning
Medicinskt underlag inhämtas alltid för att kunna styrka funktionsnedsättning. 

Sökande skall informeras om att medicinskt underlag samt eventuellt andra underlag 

som är relevanta för den sökta insatsen kommer att krävas för utredningen. 

Handläggare kan erbjuda sig att inhämta uppgifter med den enskildes samtycke. 

3.6.2 Individens behov i centrum (IBIC) 
När någon ansökt om bistånd ska handläggaren göra en bedömning av dennes 

behov. Bedömningen syftar dels till att utreda vilka behov som finns, dels till att 

utreda om dessa behov kan tillgodoses genom den enskilde själv eller på annat sätt. 

Det är först efter en sammanvägd bedömning av behovet, de egna resurserna och 
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omständigheterna i övrigt som nämnden kan konstatera om den enskilde har rätt till 

bistånd eller inte. 

Nämnden har antagit Socialstyrelsens framarbetade modell Individens behov i 

centrum (IBIC) vilket innebär att fokus läggs på den enskildes behov istället för 

utbudet av existerande insatser. Modellen IBIC utgår från regelverket för 

handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. 

I IBIC används klassifikationen ICF, vilket är ett internationellt system för att beskriva 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF används för att med ett gemensamt 

språk som stöd fånga upp kombinationen av olika perspektiv och för en helhetssyn 

på hur en person fungerar i sin livssituation. 

När nämnden utreder en ansökan om stöd och hjälp görs detta utifrån den enskildes 

behov inom de olika livsområdena: 

o Lärande och tillämpa kunskap 

o Allmänna uppgifter och krav 

o Kommunikation 

o Förflyttning 

o Personlig vård 

o Hemliv 

o Mellanmänskliga interaktioner och relationer 

o Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv 

o Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv 

o Känsla av trygghet 

När den enskildes behov är utrett tas ställning till vilken typ av insats som lämpligast 

tillgodoser den enskildes behov av stöd och hjälp. 
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Genom att arbeta utifrån den beskrivna arbetsprocessen i IBIC skapas 

förutsättningar för likvärdig handläggning och dokumentation. Det innebär ökad 

rättssäkerhet, tydligare bedömning, bättre insyn och möjlighet till inflytande samt 

möjlighet att få stöd och hjälp utifrån egna behov. Detta skapar även gynnsammare 

förutsättningar att följa upp och utvärdera resultat.

3.6.3  Samtycke
Samtycke kan lämnas skriftligt eller muntligt. Det skall vara specificerat vilka 

kontakter samtycket gäller och under vilken period. Samtycket skall noteras i 

utredningen. 

3.7 Behovsbedömning 
Behovet av bistånd prövas alltid individuellt. Det gäller att fastställa den enskilde 

sökandes eventuella behov för att kunna göra en prövning av rätten till bistånd i 

enlighet 4 kap 1§ och 5 kap 7§ SoL.

Grunderna för beslutet skall tydligt redogöras i utredningen. Behovsbedömningen 

skall bygga på en helhetssyn där den enskildes situation och möjligheter ska 

sammanvägas med individens sociala, medicinska och psykiska behov. 

Bedömningen ska ske mot bakgrund av den enskildes totala livssituation. Insatserna 

ska utformas i samråd med den enskilde och så långt det är möjligt tillgodose den 

enskildes önskemål.

 

Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett så 

självständigt liv som möjligt. Alla åtgärder som kan bidra till detta ska övervägas. 

Åtgärder som kan vara aktuellt att ta ställning till är till exempel tekniska hjälpmedel 

för struktur eller påminnelser. I utredning och beslut ska den enskildes egna resurser 

tydliggöras och beaktas. 
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3.7.1 Om behovet kan tillgodoses på annat sätt 
Rätt till bistånd inträder först när den enskilde inte själv eller på annat sätt kan få sitt 

behov tillgodosett. Frivilligorganisationer kan erbjuda enskilda stöd vid sidan av eller 

som komplement till biståndsbedömda insatser. Biståndshandläggaren ska t.ex. 

informera om de frivilligorganisationer som erbjuder ledsagning och social samvaro. 

Handläggaren ska också informera om de öppna träffpunkter som finns och om 

andra möjligheter till social samvaro utifrån den enskildes situation. 

Den enskilde har ett eget ansvar för sin situation och för sina livsval. Nedan anges 

några vanliga gränsdragningar som aktualiseras vid biståndsbedömningar, t.ex. för 

att ansvaret ligger på annan huvudman, på annan person, eller på den enskilde själv. 

Det sistnämnda kan t.ex. vara fallet då den enskilde valt att skaffa husdjur eller 

annan egendom som kräver viss omsorg. I dessa situationer måste hjälpbehovet 

lösas genom att den enskilde antingen avstår från den egendom som han eller hon 

inte längre kan ta hand om, eller köper tjänster från andra aktörer i syfte att kunna 

behålla egendomen.

3.7.1.1 Hushållsgemenskap 
Makar har ett gemensamt ansvar för praktiska sysslor i hemmet enligt 1 kap. 2 och 4 

§§ äktenskapsbalken. Insatsen ska inte ta över den icke biståndsbehövande 

makens/makans ansvar för skötseln av det gemensamma hushållet. Mer direkt 

personliga omvårdnadsbehov anses däremot inte ligga inom detta ansvar. Samma 

principer som för makar ska tillämpas för sammanboende par samt personer som av 

annan anledning delar hushåll. Det innebär att om flera personer delar hushåll, 

förutsätts de bidra efter förmåga till skötseln av hushållet. Om flera personer delar 

hushåll men behovet av insatser för praktiska sysslor ändå finns, bör samtliga 

personer i hushållet ansöka om sådant stöd. 
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3.7.1.2 Husdjur 
Socialtjänstlagen innebär endast rätt till bistånd för att den enskilde ska uppnå skälig 

levnadsnivå. Det innebär att den enskildes livsval i vissa fall inte omfattas av 

biståndsrätten. Endast i sällsynta fall kan husdjur, som inskaffats innan behov av 

bistånd, anses nödvändiga för den enskildes livsföring och därmed berättiga till 

bistånd. Utgångspunkten för den som bor hemma med husdjur är att ägaren har det 

fulla ansvaret för sitt husdjur. 

3.8  Val av insats 
I vissa fall kan situationen uppstå att den enskilde gärna vill ha en viss typ av insats 

för att få sitt behov tillgodosett. Det kan t.ex. vara fallet om den enskilde gärna vill bo 

kvar hemma med boendestöd trots att han eller hon i och för sig uppfyller kriterierna 

för att bli beviljad särskilt boende. 

När det gäller utformandet av hjälpinsatser sägs det bl.a. så här i förarbeten till 

socialtjänstlagen: ”Vid bedömningen av vilken insats som kan komma i fråga måste 

en sammanvägning göras av olika omständigheter såsom den önskade insatsens 

lämplighet som sådan, kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra 

insatser samt den enskildes önskemål. Det kan enligt regeringens mening inte finnas 

en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av 

kostnad.” (prop. 2000/01:80 s 90 f). 

3.9 Kommunicering 
Enligt 25§ Förvaltningslagen (FL) får ett ärende inte avgöras utan att den som är 

sökande, klagande eller annan part har underrättats om en uppgift som har tillförts 

ärendet genom någon annan än honom eller henne själv och han eller hon har fått 

tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon 

enskild. Myndigheten får dock avgöra ärendet utan att så har skett om det inte är 

uppenbart obehövligt för den enskilde. Kommunicering får även avstås om det 
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befaras att det skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslut eller om ett väsentligt 

allmänt eller enskilt intresse kräver att beslut meddelas omedelbart. 

Kommuniceringen kan ske muntligt eller skriftligt. Vid muntlig kommunicering läser 

handläggaren upp utredningen för den enskilde vid telefonsamtal eller möte. Vid 

skriftlig kommunicering skickas utredningen via brev till den enskilde. Kommunicering 

kan ibland ske på annat, enligt omständigheterna, lämpligt sätt. Den enskilde skall 

ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Vid skriftlig kommunicering ges den enskilde två 

veckor att yttra sig. Om och hur utredningen kommuniceras dokumenteras i 

utredningen. Dokumentation sker i LifeCare under rubrik ”Dokumentation”. 

3.10 Insatsens målsättning
Målet med de beviljade insatserna ska formuleras på ett tydligt och uppföljningsbart 

sätt. Målet med insatsen skall framgå i beställning till enhetschef och dokumenteras i 

utredningen. 

3.11 Beslut
Beslut fattas enligt gällande delegationsordning. Beslutet ska vara tydligt och det ska 

klart framgå vad den enskilde begärt och vad som beviljats respektive avslagits. 

Beslutet ska utformas som ett svar på en begäran, vilket innebär att det skall framgå 

om ansökan är beviljad i sin helhet eller endast någon del och i så fall vilken. Även i 

den del ansökan avslås skall detta framgå av beslutet, motivering till beslutet ska 

alltid finnas med i bedömningsdelen i utredningen. I de fall det finns förbehåll i 

beslutet ska det alltid framgå tydligt. Information om vem som är ansvarig för 

verkställighet av beslutet ska också framgå i beslutet.

3.11.1 Tidsbegränsade beslut 
Beslut enligt socialtjänstlagen ska tidsbegränsas. Tidsbegränsningen skiljer sig 

mellan olika insatser och individens individuella behov, dock högst två år.  Ansvarig 

handläggare tar kontakt med den enskilde innan beslutet går ut för eventuell 

nyansökan. Om den enskilde väljer att ansöka om fortsatt insats görs en ny 

utredning. 
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3.11.2 Avslag
Besvärshänvisning skall alltid följa med beslut om avslag. Besvärshänvisningen finns 

att tillgå som frastext i LifeCare. Beslut om avslag skickas med rekommenderat brev 

till den enskilde. 

3.12 Avslutad utredning
Utredning och beslut skickas till den enskilde vid avslutad utredning. Delgivning av 

beslut dokumenteras i LifeCare under rubrik ”Dokumentation”. 

Beslutsmeddelandet skall innehålla information om och telefonnummer till ansvarig 

verkställare. 

3.13 Överklagan
Vid behov skall handläggaren vara den enskilde behjälplig vid överklagandet. 

Överklagan skall ha inkommit inom tre veckor från det att den enskilde tog del av 

beslutet. Om överklagan inkommer inom erforderlig tid skall beslut fattas om 

huruvida beslutet ska omprövas eller vidhållas. Vem som ska fatta beslut om 

omprövning eller vidhållande framgår av delegationsordningen.

Vid vidhållet beslut skall överklagan samt vidhållandet av beslutet kopieras och 

lämnas vidare för diarieföring (registrering) på socialförvaltningen. Om överklagan 

kompletteras skall även kompletteringen kopieras och lämnas för registrering. 

Överklagan skickas av handläggaren till respektive domstol. Alla domar från rätten 

lämnas till socialnämnden för kännedom och diarieföring. 

3.14 Personakter inom vård och omsorg
Biståndshandläggare upprättar alltid en digital akt och en pappersakt. I pappersakten 

förvaras relevanta medicinska underlag och andra intyg, samt övriga inkomna och 

upprättade handlingar. Dessa handlingar kan även scannas in till den digitala akten. 

Pappersakter skall innehålla registerutdrag från KIR som försättsblad. 
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Akter får inte lämna socialförvaltningen. Endast de med skriftligt samtycke får ta del 

av en personakt och får då läsa akten på socialförvaltningen. Inga kopior får tas av 

material ur akten utan samtycke från den enskilde. Samtycket skall dokumenteras.

3.15 Uppföljning av beslut 

3.15.1 Uppföljning av insatser 
Biståndshandläggaren har ansvar för att följa upp hur beviljade insatser enligt SoL 

utförs (innehåll, omfattning och kvalitet) och att dessa tillgodoser den enskildes 

behov. Uppföljning av besluten skall ske regelbundet, minst en gång om året. Ett 

viktigt redskap för uppföljningen är den genomförandeplan som utföraren ska 

upprätta i samråd med den enskilde. 

3.15.2 Metod för uppföljning
Rutiner för uppföljning av beslut enligt SoL upprättas och uppdateras av handläggare 

och fastställs av verksamhetschef. Uppföljningarna ska alltid redogöra för den 

enskildes uppfattning om insatsen. Vidare kan uppföljningen innehålla uppgifter från 

eventuell legal företrädare samt uppgifter från den som svarar för det praktiska 

genomförandet av insatsen. 

3.16 Dokumentation 
All dokumentation skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den 

enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar 

som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i 

dokumentationen är oriktig skall detta antecknas.

4. Insatser som verkställs av handläggare

4.1 Insatser som ej går att verkställa i kommunen

Insatser skall i första hand verkställas i kommunens egna verksamheter. När 

enhetschef i samråd med verksamhetschef bedömer att så inte är möjligt återgår 
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ärendet till handläggare. Därefter ansvarar handläggaren för verkställighet av 

ärendet. Handläggaren skall förbereda placeringen så snart verksamhetschef 

informerar om att insatsen ej kan verkställas inom kommunen.  

4.2 Särskilt boende enligt 4 kap 1§ SoL
Personer som till följd av psykisk funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp i sin 

dagliga livsföring, kan beviljas bostad med särskild service enligt SoL. Särskilt 

boende i form av psykiatriboende saknas i Borgholms kommun och verkställs därför i 

regel genom extern placering utanför kommunen. Handläggaren är ansvarig för 

verkställigheten. Handläggaren delger utföraren en uppdragsbeskrivning och har 

ansvar för att insatsen följs upp var sjätte månad. Handläggaren är ansvarig för 

upprättandet av avtal med utföraren. Avtalet undertecknas av verksamhetschef. 

Handläggare är ansvarig för att ge debiteringsunderlag till avgiftshandläggare.

4.3 Stödfamilj enligt 4 kap 1§ SoL
Handläggare ansvarar för rekrytering och utredande av stödfamiljer. Handläggaren är 

ansvarig för verkställandet av insatsen och upprättande av sekretessförbindelse samt 

avtal om arvode och omkostnadsersättning. Ersättning för 

kontaktperson/stödfamiljsuppdrag utgår enligt Sveriges kommuner och Landstings 

(SKL) riktlinjer.

4.4 Korttidsverksamhet enligt 4 kap 1§ SoL
Korttidsverksamhet enligt socialtjänstlagen kan beviljas för personer med psykisk 

funktionsnedsättning som har omfattande stödbehov och behov av miljöombyte. 

Insatsen verkställs i regel utanför kommunen. Handläggaren delger utföraren en 

uppdragsbeskrivning och har ansvar för att insatsen följs upp regelbundet. Avtal med 

utförare tecknas av verksamhetschef.
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5 Insatser som verkställs av enhetschef 

5.1 Kontaktperson enligt 4 kap 1§ SoL
Insatsen kontaktperson, kan beviljas enligt SoL eller LSS. Insatsen innebär att den 

enskilde har rätt till ett icke professionellt stöd, vilket ges av en medmänniska med 

engagemang och intresse för andra människor. Syftet med insatsen kontaktperson är 

att bryta isolering genom social samvaro och hjälp till fritidsverksamhet. Insatsen 

kontaktperson enligt socialtjänstlagen beviljas enligt 4 kap 1§ SoL, med stöd av 3 

kap 6§ SoL. Insatsen kontaktperson verkställs av ansvarig enhetschef. Enhetschef är 

ansvarig för att upprätta avtal om arvode och omkostnad samt sekretessförbindelse 

med kontaktpersonen. Den enskilde ska i största möjliga mån ha inflytande över vem 

som får uppdraget som kontaktperson. Den enskilde kan själv lämna förslag om 

kontaktperson vilken då kontaktas och vid intresse utreds av ansvarig handläggare. 

Insatsen kontaktperson beviljas i antal träffar per månad. 

Ersättning för kontaktpersonsuppdrag utgår enligt Sveriges kommuner och 

Landstings (SKL) riktlinjer.

5.2  Boendestöd enligt 4 kap 1§ SoL
Insatsen boendestöd, beviljas enligt SoL och utförs av boendestödsteamet. Insatsen 

vänder sig till personer över 18 år med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Syftet 

med insatsen är att stärka individens möjligheter att leva ett självständigt liv genom 

ett individuellt utformat stöd. Insatsen beslutas i antal besök per vecka. Beställning 

på insatsen skickas till ansvarig enhetschef inom OFN. I beställning anger 

biståndshandläggare en uppskattning av tid för utförandet av insatsen. 

5.2.1 Boendestödsinsatser
Lärande och att tillämpa kunskap 
Detta livsområde innefattar individstöttande aktiviteter gällande: 

- Att tillämpa av kunskap som är inlärd, fokusera uppmärksamhet, lösa problem och 

fatta beslut  
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Att förstå skrivet språk Insatsen syftar till att ge stöd till den 

enskilde att förstå och tolka skrivet språk. 

Exempelvis i form av att ge stöd att tolka 

inkommen post.  

Insatsen beviljas vanligtvis en gång i 

veckan. 

Att få råd- och vägledande samtal Insatsen syftar till att ge den enskilde 

stöd i att finna lösningar på problem eller 

situationer genom att identifiera och 

analysera frågor och utveckla möjliga 

lösningar. Insatsen syftar vidare till att ge 

den enskilde stöd gällande förmåga att 

kunna fatta beslut. 

Insatsen beviljas vanligtvis en gång i 

veckan.

Allmänna uppgifter och krav
Detta livsområde innefattar individstöttande aktiviteter gällande:

- Att planera, organisera och genomföra olika uppgifter samt hantera stress och 

andra psykologiska krav. 

Att skapa daglig rutin Insatsen syftar till att ge den enskilde 

stöd gällande att skapa daglig rutin. 

Insatsen innehåller planering, 

strukturering inför uppgifter som ska 

genomföras. 

Insatsen beviljas vanligtvis en gång i 
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veckan.

Att genomföra daglig rutin Insatsen syftar till att ge den enskilde 

stöd gällande att påbörja, och/eller 

genomföra och/eller avsluta daglig rutin. 

Insatsen kan beviljas dagligen. 

Att ha stödjande samtal Insatsen syftar till att stötta den enskilde i 

hantering av stress och andra 

psykologiska krav samt stöd att hantera 

sitt beteende. 

Insatsen beviljas vanligtvis en gång i 

veckan.

Kommunikation
Detta livsområde innefattar individstöttande aktiviteter gällande: 

Att vara mottagare och sändare av kommunikation. 

Att kommunicera med myndigheter och 

andra personer 

Insatsen syftar till att ge den enskilde 

stöd gällande kommunikation mellan 

myndigheter eller andra personer. 

Exempelvis behov av närvaro av 

personal vid samtal med vården. 

Insatsen beviljas vid behov. 

Förflyttning
Detta livsområde innefattar individstöttande aktiviteter gällande: Att detta livsområde 

handlar om att röra sig eller förflytta sig från en plats till en annan. 

Att utföra ledsagning Insatsen syftar till att ge stöd i form av 

ledsagning till exempelvis myndighets- 
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och sjukvårdskontakter och/eller andra 

instanser. 

Ledsagning vid fritids-nöjes- eller 

kulturaktiviteter sker endast i närmiljön.

Insatsen beviljas vid behov.

Om en person som beviljats ledsagning 

även har promenad beviljat så ska den 

tiden användas i första hand innan 

utföraren begär mer tid till ledsagningen. 

 

Att utföra promenad Insatsen syftar till att ge den enskilde 

stöd i form av promenad tillsammans 

med den enskilde eller på annat sätt 

hjälpa den enskilde vid vistelse utomhus. 

Insatsen beviljas den som inte har 

möjlighet att på egen hand ta sig utanför 

bostaden.

Insatsen beviljas vanligtvis 1 gång per 

vecka 60 minuter alt. 2 ggr per vecka 45 

minuter/gång. 

Personlig vård 
Detta livsområde handlar om egen personlig vård. Att tvätta sig, klä sig, äta, dricka 

och sköta hälsa. 

Att sköta personlig vård Insatsen syftar till att ge stöd till den 

enskilde som har behov av insatsen för 

86



                                                                                                                                  
Biståndshandläggning av SoL-insatser inom OFN 

                                                                            Process för Omsorgen om funktionsnedsatta
Fastställd xxxxxx         Senast reviderad xxxxxxx  

         

          
  Q-nr: xx  23 (34)

att klä på sig och tvätta sig. 

Insatsen kan beviljas dagligen.

Att äta  Insatsen syftar till att ge enskilde stöd i 

samband med måltiden för att kunna 

tillgodogöra sig maten på ett bra sätt. 

Insatsen kan också innefatta stöd att den 

enskilde får sällskap under hela måltiden 

eller en stund i början för att stimulera 

lusten att äta. 

Insatsen kan beviljas dagligen. 

Att sköta sin egen hälsa Insatsen syftar till att möjliggöra för den 

enskilde att bibehålla fysisk hälsa. 

Insatsen beviljas vanligtvis en gång i 

veckan. 

Hemliv 
Detta livsområde handlar om att genomföra husliga och dagligs sysslor och uppgifter. 

Att införskaffa sig egen bostad Insatsen syftar till att ge stöd till den 

enskilde att införskaffa sig en bostad. 

Beviljas vanligtvis ett tillfälle varannan 

vecka. 

Att tvätta tvätt Insatsen syftar till att ge stöd gällande 

tvättsituationen. Stöd vid tvätt innefattar 

tvätt av individens kläder, sänglinne och 

handdukar. 

Beviljas vanligtvis en gång i veckan. 
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Att städa bostaden Insatsen syftar till att ge stöd gällande att 

städa bostaden. 

Det ingår inte i insatsen städning att 

klippa gräs eller utföra trädgårdsarbete, 

snöröjning, vedhuggning eller städning 

av balkonger, garderober och köksskåp. 

Insatsen beviljas vanligtvis var tredje 

vecka.  

Att hygienstäda Insatsen syftar till att ge stöd gällande 

uppsnyggning i bostaden. Hygienstäd 

innefattar rengöring av badrum och kök 

samt vid behov dammsuga och/eller 

torka av golven. 

Omfattningen av hygienstäd kan ske 

såväl dagligen som veckorna emellan 

städtillfället. 

Stöd vid inköp av dagligvaror Insatsen syftar till att ge stöd vid inköp. 

Insatsen innefattar stöd/hjälp med att 

planera sina inköp samt att få stöd i att 

utföra inköpen. Inköp ska om möjligt 

uträttas i närmaste livsmedelsaffär. 

Om den enskilde bor långt från en affär 

får brukaren själv ta ansvar för att 

komma till affären.

 

Bor den enskilde på gångavstånd från 

butiken kan personalen följa med som en 
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kombinerad aktivitet promenad/inköp. 

Insatsen beviljas vanligtvis en gång i 

veckan, högst två butiker. 

Stöd att bereda måltid Insatsen syftar till att ge stöd att bereda 

måltider. Insatsen innefattar att ta fram 

mat, tillaga och/eller värma mat, duka, 

lägga upp mat samt att plocka undan 

efter måltid, diska samt torka av bänkar. 

Insatsen kan beviljas flera gånger per 

dag. 

Mellanmänskliga interaktioner och relationer 
Detta livsområde handlar om interaktion med andra människor på ett socialt 

anpassat sätt. 

Att utföra social träning Insatsen syftar till att ge stöd för att en 

enskilde ska ha möjlighet till interaktion 

med människor. Den sociala träningen 

kan gälla socialt samspel med andra 

människor. 

Insatsen beviljad vanligtvis en gång i 

veckan

Viktiga livsområden 
Att sköta ekonomi Stöd till ekonomisk självförsörjning, att 

ha kontroll över egna ekonomiska 

resurser för att försäkra en ekonomisk 

trygghet 
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Beviljas vanligtvis ett tillfälle varannan 

vecka

Att skaffa arbete Insatsen syftar till att ge stöd till den 

enskilde att införskaffa sig ett arbete. 

Beviljas vanligtvis ett tillfälle varannan 

vecka. 

Samhällsgemenskap, social och medborgerligt liv
Att ha fritidssysselsättning Insatsen syftar till att ge stöd till den 

enskilde för att möjliggöra 

fritidssysselsättning. 

Beviljas vanligtvis ett tillfälle varje vecka.

Att deltaga i samhällsgemenskap Insatsen syftar till att ge stöd till den 

enskilde för att möjliggöra 

samhällsgemenskap. 

Beviljas vanligtvis ett tillfälle varje vecka. 

Känsla av trygghet
Tillsyn Insatsen syftar till att ge den enskilde 

stöd i syfte att skapa trygghet i vardagen. 

Tillsyn kan även ske digitalt eller genom 

telefonkontakt. En person med behov av 

90



                                                                                                                                  
Biståndshandläggning av SoL-insatser inom OFN 

                                                                            Process för Omsorgen om funktionsnedsatta
Fastställd xxxxxx         Senast reviderad xxxxxxx  

         

          
  Q-nr: xx  27 (34)

frekventa tillsynsbesök under dygnet bör 

informeras om andra boendeformer där 

nämnden lättare kan tillgodose sådant 

behov. 

Att ha stöttande samtal Insatsen syftar till att ge den enskilde 

stöd i form av samtal för att skapa 

trygghet i vardagen. 

Samtalen kan ske genom telefonkontakt. 

En person med behov av frekventa 

tillsynsbesök under dygnet bör 

informeras om andra boendeformer där 

nämnden lättare kan tillgodose sådant 

behov.

5.3 Sysselsättning enligt 4 kap 1§ SoL
Insatsen sysselsättningen beviljas till personer som har beviljad aktivitetsersättning 

eller sjukersättning från försäkringskassan. Insatsen syftar till att den enskilde ska 

ges möjlighet till en meningsfull sysselsättning. Beställning på insatsen skickas till 

ansvarig enhetschef. Beslutet gäller endast rätten till insatsen. Ingen omfattning 

nämns i beslutet.

5.4 Ledsagning
Insatsen ledsagning beviljas till personer som inte klarar enstaka händelser som är 

viktiga i den dagliga livsföringen eller för personer som behöver aktiv hjälp med att 

bryta social isolering. Beställning på insatsen skickas till ansvarig enhetschef. 

Beslutet gäller endast rätten till insatsen. Ingen omfattning nämns i beslutet.
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6 Informationsutbyte mellan handläggare och verkställare

6.1 Beställningar till utförare 
Handläggaren gör en beställning i LifeCare på beslutad insats till ansvarig 

verkställare. Handläggaren ansvarar för ärendet fram till dess att beställning av 

insatsen är skickad till ansvarig enhetschef. Verkställaren kontaktar den enskilde 

inom 14 dagar från den dagen beställningen skickats från handläggare. Insatsens 

målsättning skall tydligt framgå i beställningen. Gällande verkställigheten används 

systemet ProCapita. 

6.2 Avslut av insatser
Det är alltid verkställaren som avslutar insatsen i ProCapita och meddelar 

handläggaren om avslut. I de fall den enskilde inte önskar ansöka om fortsatt insats 

när beslut går ut meddelar handläggaren verkställaren som avslutar verkställigheten i 

ProCapita.

6.3 Förändring av omfattning av insats
Om den enskilde önskar minska omfattningen av insatsen noterar handläggaren 

detta i journalen och meddelar ansvarig verkställare. Om önskemål om minskad 

omfattning kommer till kännedom för verkställaren meddelar denne ansvarig 

handläggare. Inget nytt beslut krävs. Handläggaren skickar en ny beställning till 

verkställaren med den aktuella omfattningen. Vid önskan om utökning tas ny 

ansökan upp och utreds av handläggaren. 

6.4 Dokumentation av ärenden som utretts, beslutats och beställts från annan 
kommun
Beställningen läggs in i ProCapita av verkställaren.

6.5 Inskrivning vid vårdavdelning
När en person med redan beviljade insatser skrivs in vid vårdavdelning och ansvarig 

handläggare får kännedom om detta genom Cosmic LINK ansvarar handläggaren för 

att kontakta ansvarig enhetschef samt journalföra inskrivningen i LifeCare. 
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7. Samverkan mellan kommun och landsting i enskilda ärenden 

7.1Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 

den 1 januari 2018 (Lag 2017:612). Den ersätter lagen om kommunernas 

betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Syftet med lagen är att den ska främja 

en god vård för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från 

socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den 

landstingsfinansierade öppna vården. God vård ska främjas genom en trygg, säker 

och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg.  Befintliga 

bestämmelser i HSL och SOL om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan 

(SIP) ska tillämpas. Syftet med den nya lagen är vidare att hålla ledtiderna mellan 

sluten vård på sjukhus och vård i omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende så 

korta som möjligt.

Kommunen har betalningsansvar för patienter vid enheter för somatisk akutsjukvård, 

geriatrisk vård eller psykiatrisk vård inom regionens slutna hälso- och sjukvård som 

är utskrivningsklara och för vilka en vårdplan är upprättad. En patient är 

utskrivningsklar om han eller hon av den behandlande läkaren inte längre bedöms 

behöva vård vid en enhet inom regionens slutna hälso- och sjukvård. Den enskilde 

ska så snart som möjligt kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte längre behövs. 

Målsättningen är 0 utskrivningsklara dagar. En indikator sätts och följs upp årligen för 

att nå målet. Inom psykiatrin är indikatorn för år 2019 0,8 genomsnittligt antal dagar, 

inom psykiatrin räknas genomsnittet kvartalvis. Om genomsnittet överskrids kan 

ekonomisk reglering ske. 

7.2 Samordnad vårdplanering 

För att skapa trygghet för den enskilde och närstående inför utskrivning, behöver en 

utskrivningsplanering ske. Utskrivningsplanering kan ske via Cosmic LINK, telefon, 

videoplanering eller fysiskt möte. I vissa fall görs en samordnad individuell plan 

istället för utskrivningsplanering. Lagen om samverkan om utskrivning från sluten 
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hälso- och sjukvård kräver att en SIP (samordnad individuell plan) görs om behov 

finns.

7.3  Samordnad individuell plan
Enligt 2 kap 7§ SoL ska kommunen tillsammans med regionen upprätta en individuell 

plan när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- 

och sjukvården. Planen ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den 

behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde 

samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. 

Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående 

ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde 

inte motsätter sig det.

Av planen ska det framgå

1. vilka insatser som behövs,

2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,

3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen, och

4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

Den som uppmärksammar behovet har ansvar för att initiera en SIP. Den enskilde 

kan själv begära att en SIP upprättas. Verksamheter som kallas inom hälso- och 

sjukvård samt socialtjänst bör ha en etablerad kontakt med personen. Dessa 

verksamheter har en skyldighet att bekräfta kallelsen och meddela vem som kommer 

att närvara. Riktlinje för samordnad individuell plan (SIP) I Kalmar län finns 

tillgängliga på Region Kalmar läns hemsida. Där finns även mall för planen samt för 

kallelse till SIP. Dokumentation av SIP sker i Cosmic LINK av respektive deltagare 

när Regionen deltar. 

SKL tillhandahåller ett webverktyg för brukarens upplevelse av samverkan, SIP-

kollen, en enkät som man också kan skriva ut i pappersformat. Efter varje SIP skall 

brukaren erbjudas att fylla i enkäten, antingen digitalt eller i pappersformat.
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7.4 Cosmic LINK
Cosmic LINK möjliggör sammanhållen ärendehantering där meddelanden skickas 

och tas emot mellan slutenvården, kommunen och primärvården elektroniskt. Genom 

Cosmic LINK dokumenteras den samordnade vårdplaneringen och den samordnade 

individuella planen med möjlighet för varje part att självständigt signera. Kommunen 

får tillgång till utvalda delar av patientens vårddokumentation, som 

läkarepikris/slutanteckning, omvårdnadsepikris, rehabrapport och läkemedelslista. 

Biståndshandläggare ansvarar för daglig kontroll av Cosmic LINK. 

8 Gemensamma ansvar

8.1 Inrapportering till IVO av ej verkställda insatser
Beslut enligt SoL som ej verkställts inom tre månader ska rapporteras till IVO. 

Detsamma gäller vid avbrott i verkställigheten som varat längre än tre månader. 

Rapporteringen sker kvartalsvis av verksamhetschef. 

8.2 Lex Sarah
Var och en som är verksam inom kommunens omsorger om personer med 

funktionsnedsättning skall vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under 

trygga förhållanden. Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt 

missförhållande i omsorgerna om någon enskild skall genast rapportera detta.  

Rapport gör enligt socialförvaltningens övergripande rutiner. 

8.3 Motiverande och uppsökande verksamhet
Kommunen skall, enligt 5 kap 8§, göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i 

kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt i sin 

uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden. 

Då handläggaren genom anmälan, ansökan eller på annat sätt får kännedom om att 

en person kan vara i behov av hjälp har handläggaren ett ansvar för att personens 

situation kontinuerligt följs upp och skall fortlöpande göra övervägningar av vilka 

insatser som kan komma ifråga. Detta är särskilt viktigt när den enskilde avvisar 

kontakt med nämnden. 
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Handläggaren skall försöka motivera den enskilde att ta emot hjälpen. 

Socialnämnden kan dock inte tvinga någon att ta emot vård för sina psykiska 

problem och inte heller utan den enskildes samtycke vidarebefordra uppgifter till 

hälso- och sjukvården, om det inte föreligger en nödsituation.

Socialtjänsten har ett långtgående ansvar för människor med psykiska 

funktionsnedsättningar och ska bland annat påtala behov av åtgärder som 

socialtjänsten får kännedom om i sitt uppsökande arbete.

8.4 Anmälan där barn berörs 
När anmälan inkommer som berör en vuxen person ansvarar handläggaren för att 

undersöka om barn finns i familjen. I de fall barn finns i familjen informeras individ- 

och familjeomsorgen om anmälan. 

När anmälan gäller ett barn ska en anmälan enligt 14 kap 1§ SoL göras till individ- 

och familjeomsorgen. I tveksamma fall rekommenderas att individ- och 

familjeomsorgen konsulteras. 

8.5 Våld i nära relationer
Begreppet våld i nära relation inkluderar olika typer av våld som kan förekomma 

mellan närstående. I begreppet våld inkluderas fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, 

ekonomiskt och latent våld. Försummelse av en person i beroendeställning betraktas 

även det som våld. Personer med funktionsnedsättning, framförallt kvinnor, kan till 

följd av funktionsnedsättningen vara särskilt utsatta när det gäller våld i nära 

relationer. Främst på grund av bristande förmåga att värja sig, men också på grund 

av beroendeförhållanden och svårigheter att söka skydd, brist på tillgänglig 

information om vilka insatser som finns, vart man vänder sig etc. 

 

När våld i nära relationer misstänks förekomma och barn berörs ska individ- och 

familjeomsorgen (IFO) kontaktas för att skyndsamt göra en förhandsbedömning och 
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en skyddsbedömning för barnet. Enligt 14 kap SoL ska anmälan göras oavsett 

vårdnadshavares samtycke. När det gäller vuxna som utsatts för våld i nära 

relationer är det viktigt att informera den våldsutsatta om att det finns möjlighet att 

göra en polisanmälan. Det är viktigt att försäkra personen om att det inte är ett krav 

att göra en polisanmälan utan att personen har rätt till hjälp och stöd under alla 

omständigheter. 

 

Socialtjänstens personal kan göra polisanmälan mot personens vilja när det handlar 

om grövre brott som exempelvis mord, dråp, våldtäkt, enligt 10 kap 23§ offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400), OSL. I andra fall är det viktigt att vara lyhörd för den 

våldsutsattas egen önskan och respektera dennes beslut.  

8.6 Anmälan om behov av god man 
Enligt 5 kap 3§ socialtjänstförordningen skall socialtjänsten anmäla till 

överförmyndaren om nämnden finner att god man eller förvaltare enligt 

föräldrabalken (FB) bör förordnas för någon, att någon inte längre bör ha förvaltare, 

eller att förhållandena talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt barns 

egendom på ett betryggande sätt.

Om biståndshandläggaren uppmärksammar behov av god man skall detta skriftligen 

anmälas till överförmyndarnämnden. 

Enligt 10 kap 2§ Offentlighets- och sekretesslagen ska socialnämnden upplysa 

överförmyndaren om det kommer nämnden till känna att en god man försummar sitt 

uppdrag. En förutsättning för att nämnden ska kunna bryta sekretessen och upplysa 

överförmyndaren om en sådan försummelse är dock att nämnden bedömer att den 

annars inte kan fullgöra sin verksamhet. Det skulle t.ex. kunna vara fråga om att en 

enskild p.g.a. den gode mannens försummelse inte får ta del av insatser som 

nämnden bedömer att den enskilde är i behov av. Om överförmyndaren inom ramen 

för sin tillsynsverksamhet efterfrågar uppgifter rörande den gode mannen, har 

socialnämnden däremot en uttrycklig uppgiftsskyldighet enligt lag och är med stöd av 
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denna oförhindrad att lämna ut de uppgifter som överförmyndaren behöver (16 kap. 

10 § föräldrabalken). 

8.7 Personuppgifter i LifeCare och ProCapita
Både handläggare och enhetschef ansvarar för att uppdatera personuppgifter i 

LifeCare och ProCapita vid behov.

8.8 Avvikelser
Avvikelser kan gälla både interna och externa avvikelser eller synpunkter och 

klagomål från brukare eller allmänhet. Avvikelsen registreras av biståndshandläggare 

i avvikelsesystemet i ProCapita och mottagaren är alltid närmsta chef. 

9 Avgifter

I anslutning till en insats till funktionshindrade enligt SoL (2001:453) har kommunen 

möjlighet att ta ut skäliga egenavgifter för bostad, mat, resor, fritidsverksamhet och 

kulturella aktiviteter. Avgifterna måste vara skäliga och får inte överstiga kommunens 

självkostnader, kommunen ska även se till att den enskilde får behålla tillräckliga 

medel för sina personliga behov.  

Avgifterna justeras årligen utifrån prisbasbelopp och ändringar i Konsument-verkets 

beräkningar och riktlinjer. De avgifter som tas ut framgår av dokumentet ”Borgholms 

kommuns taxor” - avgifter för vård och omsorg”.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-13 98

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98 Dnr 2019/56 730 SN

Beslut från IVO gällande tillsyn i Borgholms kommun, Bostad med sär-
skild service för vuxna.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Inkommit beslut från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) där IVO avslutar ären-
det men påtalar en del förbättringsområden. 

Beslutsunderlag
Beslut från IVO, Dnr 8.5–16674/2019-21

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-13 100

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100 Dnr 2019/113 700 SN

Sammanträdestider år 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott 
Att anta redovisat förslag på sammanträdestider för år 2020.

Att uppdra till socialchefen och förvaltningssekreterare att två gånger under år 
2020 förlägga sammanträdet till annan plats i socialförvaltningens verksam-
heter än Havsörnen. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutar inför varje år vilka datum som socialnämnden respektive 
arbetsutskott ska sammanträda.

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan för 2020    

Sammanträdesdag  
Onsdagar 
kl 13.00  

SN och SNAU Havsörnen på socialkontoret    
IVAU: Svanen på socialkontoret    
Månad IVAU SNAU SN

Januari 8 15 29

Februari 5 12 26

Mars 4 11 25

April 8 15 29

Maj 6 13 27

Juni 3 10 24

Juli 8 15 29

Augusti 5 12 26

September 9 16 30

Oktober 7 14 28

November 4 11 25
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-13 100

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

December 2 9 16

Skickas till
Socialnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2019-10-22 2019/113 700

2019.579

Handläggare
Therese Åhlander
Förvaltningssekreterare/adm chef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88095 therese.ahlander@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till socialnämnden

Sammanträdestider år 2020

Förslag till beslut 
att anta redovisat förslag på sammanträdestider för år 2020.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutar inför varje år vilka datum som socialnämnden respektive 
arbetsutskott ska sammanträda.

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan för 2020    

Sammanträdesdag  
Onsdagar 
kl 13.00  

SN och SNAU havsörnen på 
socialkontoret    
IVAU: Svanen på socialkon-
toret    
Månad IVAU SNAU SN

Januari 8 15 29

Februari 5 12 26

Mars 4 11 25

April 8 15 29

Maj 6 13 27

Juni 3 10 24

Juli 8 15 29

Augusti 5 12 26
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2 (2)

September 9 16 30

Oktober 7 14 28

November 4 11 25

December 2 9 16

 

Chefens namn. Therese Åhlander
Chefens titel. Förvaltningssekreterare/adm chef

Skickas till
Socialnämnden
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