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Kallelse till Socialnämnden 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Socialnämnden, Torsdag den 10 
november 2022, kl 09:00.  

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller 
rakvatten! 

Mathz Eriksson Jessica Brogren 

Ordförande Sekreterare 

Ledamöter Ersättare 

Elin Axelsson, v ordförande (S) Ingela Gyllenbacka (S) 

Bo Stenberg (S) Libaan Mohamoud (S) 

Ulla Lundqvist (S) vakant (S) 

Tuula Marjeta (C) Linda Palm (C) 

Mathz Eriksson, ordförande (C) Maria-Pia Karlsson (C) 

Marie Lindh (V) Annika Himmerfält (V) 

Monika Klockars (M) Göran Gustavsson (M) 

Bertil Jansson (M) Stina Sundling (L) 

Margareta Andergard (KD) Ingalill Lennartdotter (MP) 

Björn Larsson (-) Tom Persson (SD) 

Jari Mehtäläinen (SD) Fredrik Rosenbecker (SD) 
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Föredragningslista 

Nr. Ärende Dnr 

 Val av justerare   

 Beslutsärenden   

1. Sekretess - Yttrande över överklagan  

2. Sekretessärende - Yttrande över överklagan  

3. Månadsuppföljning oktober Socialnämnd SN 2022/40 

4. Externa placeringar  

5. Uppföljning Tallåsen  

6. Mål och budget 2023-2025 med verksamhetsplan 2023 SN 2022/67 

7. Internkontrollplan 2023 för socialförvaltningen SN 2022/99 

8. Svar på remiss gällande motion från Ulf Axelsson, Gunilla 
Remnert och Hans Lindkvist (V) om resor till daglig 
verksamhet 

SN 2020/145 

9. Remiss av medborgarförslag om att erbjuda kostnadsfria 
halkskydd åt äldre 

SN 2022/88 

10. Granskning av planering inför framtidens äldreomsorg 
2022 

SN 2022/96 

11. Strategiplan för välfärdsteknik SN 2022/30 

12. Granskning av styrning och ledning av 
biståndsbedömning inom äldreomsorgen – Utförd tid 

SN 2021/97 
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13. Uppföljning gällande Hälsofrämjande och förebyggande 
arbete inom Socialförvaltningen 

SN 2022/41 

14. Dokumenthanteringsplan för socialförvaltningen -  
avdelning individ och familj 

SN 2022/56 

15. Uppdrag från kommunstyrelsen om att utvärdera 
möjligheterna med att ansluta hushåll med fiber som ett 
komplement till traditionell omsorg 

SN 2022/70 

16. Avtalssamverkan mellan SNÖL kommunerna - Personliga 
ombud 

SN 2021/8 

17. Avtalssamverkan mellan SNÖL kommunerna - 
Familjehem 

SN 2022/101 

18. Dialog med civilsamhället - främja äldres hälsa och 
motverka ensamhet 

SN 2021/114 

19. Information från verksamheten oktober år 2022 SN 2022/5 

20. Information från ordförande  

21. Delegationsärenden   

22. Meddelanden   

    

   

 



 Beslutsärenden -  Sekretess 1 Yttrande över överklagan :

Denna punkt på agendan är sekretessbelagd



 Beslutsärenden -  Sekretessärende - yttrande över överklagan :

Denna punkt på agendan är sekretessbelagd
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Tjänsteskrivelse 
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    SN 2022/40 

 Ekonomienheten 
Sara Andersson 
   
sara.andersson1@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden  

Månadsuppföljning oktober Socialnämnd 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Att godkänna månadsuppföljning per sista oktober och överlämna den 

till kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningens avvikelse per sista oktober uppgår till -24,7 Mnkr och 

prognos för helåret är -27,6 Mnkr (4,8 %). De största avvikelserna finns inom 

Funktionsstöd och Vård och omsorg avseende personalkostnader då 

pandemin fortsatt drabbar verksamheterna hårt. Det är över lag en hög 

efterfrågan av verksamheternas insatser men framför allt inom placeringar 

enligt LSS, HVB vuxna och Vård och omsorg, främst hemtjänsten. 

 

 

Madde Gustavsson Sara Andersson 
Förvaltningschef Handläggare 

 

 

För kännedom: 

Förvaltningschef  
Ekonom 

Bilagor: 

Månadsuppföljning oktober  
Power point  
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1 Verksamhetsuppföljning 

1.1 Ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd. Avvikelse 2,5 Mnkr, prognos 1,5 Mnkr. Den positiva utvecklingen är på 
grund av ett lägre antal ärenden och ett lågt inflöde av nya ärenden. Antalet nybesök ökade i 
maj men därefter har utbetalningarna återigen varit lägre än tidigare år. 

Per 31/10 Exkl. intäkt Inkl. intäkt 
Andel som ersätts 
med intäkter 

Totala intäkter 

2022 19,8 19,6 1% 0,2 

2021 23,4 22,7 3% 0,5 

2020 27,2 24,9 8% 3,4 

2019 25,0 20,7 17% 3,8 

2018 24,9 17,8 29% 5,4 

  

2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 

2.1 Socialnämnd 

Socialförvaltningen Nettokostnad 

Bud
get 

jan-
okt 

Budgetavvike
lse jan-okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvikels
e helår 

Administration 20,1 19,7 -0,4 23,3 23,5 0,2 

Funktionsstöd 133,0 
122,

8 
-10,2 158,0 146,6 -11,4 

Individ- och familj 81,0 84,0 3,0 99,8 100,9 1,1 

Vård och omsorg 274,3 
257,

2 
-17,1 323,8 306,3 -17,5 

Totalt 508,4 
483,

7 
-24,7 604,9 577,3 -27,6 

Socialförvaltningens avvikelse per sista augusti uppgår till -24,7 Mnkr och helårsprognos är 
-27,6 Mnkr (4,8 %). Föregående års utfall -25,1 Mnkr. 

Covid-19. Pandemins påverkan på verksamheten har varit stor under inledningen av 2022 
och även under sommaren. På grund av Omikron-variantens spridning i samhället har 
sjukfrånvaron varit hög både totalt sett och på enskilda verksamheter. Även vikarierna 
drabbats med följd att övertiden ökat markant inom dygnet-runt verksamheterna. En del 
personal har behövt flytta sin semester vilket medfört extra kostnader. 

Kriget i Ukraina. Än så länge finns inga indikationer på att Socialförvaltningens ekonomi 
kommer att påverkas av kriget men läget är osäkert. Ersättning från Migrationsverket 
avseende ensamkommande barn har börjat betalas ut. 

Inflationen. Under året har matpriserna ökat med 13 % och ytterligare prisökningar väntas. 
För Socialförvaltningens del har det inneburit 0,2 Mnkr i ökade kostnader jämfört med budget 
under januari-augusti och prognos för september-december är 0,3 Mnkr. 

Administration. Avvikelse -0,4 Mnkr, prognos 0,2 Mnkr (föregående års utfall 2,3 Mnkr). 
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Helårsprognosen avser delvis vakant tjänst. 

 

 

Funktionsstöd. Avvikelse -10,2 Mnkr, prognos -11,4 Mnkr (föregående års utfall -4,5 Mnkr). 

Administration. Avvikelse -0,3 Mnkr. prognos -0,3 Mnkr. Under året är en enhetschefstjänst 
vakant och den ersätts med två administratörer varav en delvis blir utöver budget. 

Gruppbostad. Avvikelse -5,2 Mnkr, prognos -5,5 Mnkr. Det är flera boende som har personal 
utöver budget kopplat till enskildas behov. Sjukfrånvaron har ökat på grund av pandemin och 
därmed har också kostnaderna för övertid samt vikarier varit höga. Speciellt 
sommarmånaderna har varit kostsamma. 

 

Barn och ungdomsboende externt. Avvikelse -0,4 Mnkr, prognos -0,9 Mnkr. En placering över 
budget under 6 månader. 

Externa placeringar vuxna. Avvikelse -4,5 Mnkr, prognos -5,0 Mnkr. Det är från början av året 
fyra placeringar utöver budget och dessa väntas fortgå tillsvidare. Under sommaren var det 
ytterligare en placering tillfälligt. 
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Individ och familj. Avvikelse 3,0 Mnkr, prognos 1,1 Mnkr (föregående års utfall -9,2 Mnkr). 

Flera tillfälligt vakanta tjänster ger en positiv prognos med 2,4 Mnkr på helåret. 

HVB vuxna. Avvikelse -3,5 Mnkr, prognos -4,3 Mnkr. Det har varit ett högt inflöde i början av 
året och det är hittills fyra LVM-placeringar. 

 

Familjehem. Avvikelse -1,5 Mnkr, prognos -1,6 Mnkr. Antalet barn i familjehem med förväntad 
uppväxtplacering fortsätter att vara på en liknande nivå som föregående år. En del av 
kostnaden för konsulentstödda familjehem finansieras av statsbidrag. 
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HVB barn. Avvikelse 3,3 Mnkr, prognos 3 Mnkr. Det har varit färre placeringar under året 
vilket gör att kostnaderna är ovanligt låga. På grund av det finns det höjd i budgeten för något 
ökade kostnader under senare delen av året och ändå ha en positiv avvikelse. 
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Vård och omsorg. Avvikelse -17,1 Mnkr och prognos -17,5 Mnkr (fg års utfall -13,8 Mnkr). 

Administration. Avvikelse 6,1 Mnkr, prognos 6,7 Mnkr. Den positiva prognosen beror på 
delvis vakanta enhetschefstjänster samt något lägre kostnad för licenser. Det har även 
inkommit ett statsbidrag om 14,2 Mnkr där 1/3 intäktförs under 2022, resten får sparas till 
2023, vilket förbättrar prognosen med 4,7 Mnkr. 

Bemanningsenhet. Avvikelse -0,8 Mnkr, prognos -0,8 Mnkr. Budgeten överskrids på grund av 
en tillfällig överanställning samt två sommarvikarier för att tillgodose verksamheternas 
behov. Kostnaden för sommarvikarie har tidigare år funnits på respektive verksamhet. 

Sjuksköterskor. Avvikelse -2,0 Mnkr, prognos -2,2 Mnkr. Det är generell sett en ökad 
vårdtyngd inom Vård och omsorg och fler insatser inom hemtjänsten vilket generar extra 
resurs. Under året har två undersköterskor fått utökad delegering för att avlasta 
sjuksköterskorna. 

Särskild boende/demens. Avvikelse -13,6 Mnkr, prognos -13,2 Mnkr. Pandemin har resulterat 
i höga kostnader för sjukfrånvaro och vikarier/övertid i början av året vilket leder till en hög 
avvikelse. Det är två boenden med tillfällig extra resurs kopplat till enskilds behov 
motsvarande 4-5 heltidstjänster. Sommarmånaderna har varit ovanligt kostsamma kopplat 
till pandemin med kostnader för flyttad semester bland annat. 
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Hemtjänst. Avvikelse -8,4 Mnkr, prognos -8,7 Mnkr. Hemtjänsten har likt de andra 
dygnetrunt-verksamheterna drabbats hårt av pandemin med höga personalkostnader som 
följd. Likt SÄBO/demens väntas kostnaderna för introduktion av sommarvikarier öka. Antalet 
beviljade timmar är totalt sett på en hög nivå men är i oktober tillbaka på normalnivå. Enligt 
hemtjänstens resursfördelningsmodell fattas cirka 35 årsarbetare men på grund av den höga 
effektiviteten är prognosen lägre än vad modellen visar. Kostnaden per timme har ökat med 
6 kr (1 %) i snitt sedan fg år och är nu 568 kr. 
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Utfall

• Procentuell avvikelse 4,8 %

• Föregående års utfall -25,1 Mnkr 
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Förvaltningsledning och administration

• Avvikelse -0,4 Mnkr 

• Prognos 0,2 Mnkr 
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Funktionsstöd

• Avvikelse -10,2 Mnkr, prognos -11,4 Mnkr 
• Administration prognos -0,3 Mnkr 
• Barn och ungdomsboende externt prognos -0,9 Mnkr 
• Externa placeringar vuxna prognos -5,0 Mnkr 
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Gruppboenden

Avvikelse -5,2 Mnkr 
Prognos -5,5 Mnkr 
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Individ och familj

• Avvikelse 3,0 Mnkr, prognos 1,1 Mnkr

• Tillfälligt vakanta tjänster på flera enheter, prognos +2,4 Mnkr
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HVB vuxna
Avvikelse -3,5 Mnkr 
Prognos -4,3 Mnkr 
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Familjehem
Avvikelse -1,5 Mnkr
Prognos -1,6 Mnkr
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HVB barn

Avvikelse 3,3 Mnkr
Prognos 3,0 Mnkr
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Försörjningsstöd

Avvikelse 2,5 Mnkr 
Prognos 1,5 Mnkr
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Vård och omsorg 

• Avvikelse -17,1 Mnkr, prognos -17,5 Mnkr 

• Administrationen 6,7 Mnkr 
• Bemanningsenhet -0,8 Mnkr
• Sjuksköterskor -2,2 Mnkr 
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Särskilt boende och demens

Avvikelse -13,6 Mnkr
Prognos -13,2 Mnkr 
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Hemtjänst 

Avvikelse -8,4 Mnkr 
Prognos -8,7 Mnkr



§130/22 Externa placeringar -   :

Denna behandling '§130/22 Externa placeringar' har inget tjänsteutlåtande.



§131/22 Uppföljning Tallåsen -   :

Denna behandling '§131/22 Uppföljning Tallåsen' har inget tjänsteutlåtande.
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    SN 2022/67 

 Socialförvaltningen 
Peter Björklund 
   
peter.bjorklund@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden (beredande) 

Mål och budget 2023–2025 med verksamhetsplan 2023 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
  Verksamhetsplan 2023 med delarna 

o Grunduppdrag 
o Verksamhet inkl omvärldsanalys 
o Kvalitetsfaktorer 
o Utvecklingsmål 
o Ekonomisk fördelning för socialnämnden 2023 enligt tilldelad 

budgetram antagen av kommunfullmäktige i juni. 
 

Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny Styrmodell för ledning 
och styrning. Enligt handlingsplanen ska grunduppdrag på nämndnivå, 
kvalitetsfaktorer på nämndnivå och nämndmål vara antagna senast i 
december 2022 för att gälla från år 2023. 
 
Då denna höst innehöll ett kommunval så har omvärldsanalysen och SWOT 
genomförts av förvaltningens ledningsgrupp denna gång.  
Utifrån det materialet som kom fram då är det en del av underlag i 
verksamhetsplan 2023. 
 

Madde Gustafsson Peter Björklund 
Förvaltningschef Handläggare 

 

För åtgärd: 

Socialchef 
Verksamhetschef Vård och Omsorg 
Verksamhetschef Funktionsstöd 
Verksamhetschef Individ och Familj 
Utvecklingsstrateg 

 

Bilagor: 

Verksamhetsplan 2023 
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1 Verksamheten 

1.1 Verksamhetsbeskrivning 

Verksamhetsbeskrivning 

Socialnämnden ska tillgodose kommuninvånarnas behov av vård, omsorg, stöd och service 
enligt gällande lagar, reglemente, förordningar, riktlinjer och målsättningar. Allt arbete inom 
socialnämndens verksamheter ska utgå från socialnämndens värdegrund och vid alla beslut 
som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. 

Socialnämndens värdegrund anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott stöd 
och en god vård och omsorg. Den ska styra vårt förhållningssätt gentemot enskilda, anhöriga 
och varandra inom organisationen: 

 Socialnämndens verksamhet genomsyras av en humanistisk människosyn. Vi 
respekterar alla människors lika värde liksom varje människas unika behov och 
förutsättningar. 

 Vår verksamhet bygger på respekt för alla människors självbestämmanderätt och 
integritet. 

 Vi respekterar alla människors rättighet, skyldighet och förmåga att ta eget ansvar. 
 Vår verksamhet bygger på en helhetssyn och ett empatisk förhållningssätt som ger alla 

människor möjlighet att känna trygghet, glädje och meningsfullhet samt att skapa 
förutsättningar för en god livskvalitet. 

 Vi ska vara öppna för och stimulera till insatser från anhöriga och frivilliga. 

Socialnämnden har det politiska ansvaret för socialförvaltningens verksamheter inom 
avdelningarna individ och familj, funktionsstöd och vård och omsorg samt för enheterna e-
hälsa och myndighet och bemanningsenheten. 

 Verksamhet Individ och Familj arbetar med försörjningsstöd, stöd/insatser till 
barn/familjer, familjerätt, missbruk, vård i familjehem och på institutioner samt 
förebyggande arbete bland ungdomar. 

 Verksamhet Funktionsstöd ger stöd till personer med funktionshinder, LSS-boenden, 
personlig assistans, kontaktperson och daglig verksamhet. 

 Verksamhet Vård och omsorg arbetar med särskilda boendeformer, hemtjänst, 
dagverksamhet, rehabilitering samt hälso- och sjukvård. 

 Enheten E-hälsa och Myndighet har ett tvådelat uppdrag, Myndighet utför 
myndighetsutövningen enligt SoL och LSS. E-hälsa arbetar med samt stödjer 
verksamheterna i deras systemförvaltning och välfärdsutveckling. 

 Bemanningsenheten stödjer socialförvaltningens verksamheter genom 
bemanningsadministration, löneadministration, samplanering och TES-planering. 

Därutöver ansvarar socialnämnden för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt 
utveckling och uppföljning av verksamheterna. 

Inom socialförvaltningen arbetar olika yrkesgrupper med att verkställa nämndens uppdrag 
exempelvis sjuksköterskor, arbetsterapeuter, undersköterskor, skötare, stödassistenter, 
stödpedagoger, socialsekreterare, familjebehandlare, administrativ personal och chefer. 

Socialnämndens verksamhet regleras främst av bestämmelser i: 

 Socialtjänstlag (2001:453) 
 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
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1.2 Omvärldsanalys 

Genom omvärldsanalysen påvisar vi i inom socialnämndens verksamhetsområden de faktorer 
som vi bedömer mest av allt inverkar på vårt gemensamma arbete med att skapa en hållbar 
utveckling samt att säkerställa verksamheternas grunduppdrag. Dagligen sker 
omvärldsbevakning utifrån nyheter och media. Inom våra verksamheter går det snabbt 
framåt med tekniska lösningar och innovationer. De samhällsförändringar och demografiska 
förändringar som vi går in i påverkar vårt sätt att hitta kompetent personal och hur våra 
verksamheter arbetar, vilket ligger till grund för vilka satsningar och prioriteringar. Sverige 
står inför en sämre konjunkturell utveckling med högre inflation och prisökningar som följd. 
För Lindesbergs kommun och dess invånare innebär det ökade kostnader för bland annat 
livsmedel, drivmedel och energi. Inflation kan även komma att påverka framtida 
investeringar. Näringslivets påverkan på människorna i kommunen genom att möjliggöra 
arbetstillfällen alternativt minska arbetstillfällen m m (med allt vad det innebär ekonomiskt, 
socialt för individen etc) påverkar också. Utfallet av migration och integration är andra 
faktorer som påverkar både samhället i stort och våra verksamheter inklusive möjlighet till 
arbetskraft. 

Prioriterade områden för socialnämnden 

1. Heltidsresa 
2. Kompetensförsörjning och rekrytering 
3. Boendeplatser utifrån samhällsförändringar 
4. Samverkan 
5. Digitalisering och välfärdsteknik 
6. Nära vård 

  

1. Kommunerna, genom SKR, och Kommunal arbetar gemensamt i ett långsiktigt projekt 
för att heltidsarbete ska bli norm, projekt som kallas Heltidsresan. Målsättningen är att 
tillsvidareanställning på heltid ska var det normala vid nyanställning och att redan 
anställda ska erbjudas att gå upp i heltid för att på så sätt möjliggöra att fler i högre 
utsträckning arbetar heltid. En del i arbetet att möta kompetensförsörjningen, för ökad 
kontinuitet i verksamheten, är att ge fler medarbetare möjlighet till att arbeta heltid. 

2. Under åren 2022–2027 beräknas cirka 60 stycken undersköterskor att gå i pension. 
Det finns idag (220927) 412 stycken tillsvidareanställda undersköterskor. I nuläge 
arbetar drygt 61% av personalen inom Vård och Omsorg heltid (förra året var det 
55%), bland undersköterskorna arbetar 55% heltid. Inom funktionsstöd är 
motsvarande siffra knappt 75%, förra året var den siffran 65%. Verksamheterna har 
behov av att ytterligare arbeta för att möta framtidens utmaningar för 
kompetensförsörjning och kartlägga vilka möjligheter som finns för att verksamheten 
ska lyckas vara konkurrenskraftiga och attraktiva som arbetsgivare. Utifrån 
påverkande samhällsförändringar och verksamhetsperspektiv behövs både ökad 
kompetens och fler medarbetare inom förvaltningens verksamheter för att fullfölja 
grunduppdraget. Lindesbergs kommun har likt alla kommuner i Sverige utmaningar 
med det IVO, Inspektionen för vård och Omsorg, pekar på i sin rapport från augusti 
2022. IVO genomförde under pandemin en särskild tillsynsinsats av medicinsk vård 
och behandling vid landets SÄBO. IVO kunde då slå fast att lägstanivån i äldreomsorgen 
var alldeles för låg och att kommuner och regioner - trots tillsyn och beslut från IVO 
med krav på åtgärder - inte i tillräcklig utsträckning vidtagit åtgärder för att säkerställa 
en god vård och omsorg av boende på SÄBO. IVO konstaterar tydliga brister i vården av 
patienter främst inom följande områden; Vård i livets slutskede, läkemedelshantering 
samt kontinuitet och dokumentation. 
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3. Från hösten och vintern 2019 tills idag har det varit ökat tryck på särskilda 
boendeplatser för äldre. Inom åren 2017–2027 beräknas antal personer 80+ att öka 
med 44%. Den demografiska förändringen i Lindesbergs kommun är således påtaglig. 
Även om det är stora demografiska förändringar med stor andel äldre totalt i 
kommunen så är det inte lika säkert att det är den stora omfattning av platser behövs 
initialt, då snittåldern på inflyt till boende idag är 87 år. Däremot pekar det ut en 
riktning. Att ta hänsyn till i detta arbete är regeringens samsjuklighetsutredning som 
föreslår ett tydligare uppdrag för regioner och kommuner. Sammanfattat trycker 
utredningen på att all behandling ska ligga hos regionen och sociala stödinsatser 
(boende, pengar, stöd till anhöriga t.ex.) ska hanteras av kommunen. Bedömningen är 
att det sociala arbetet gynnas av en sådan renodling som utredningen föreslår. Det kan 
bland annat underlätta resursfördelning och kompetensförsörjning för både region och 
kommun. Det pågår även en översyn inom funktionsstöd för att utveckla en rörlighet 
mellan boendeformerna och stegförflyttning för individen som möjliggör för den 
enskilde en progression till självständighet. 

4. Samverkan mellan enheter, verksamheter, förvaltningar och externa aktörer är av stor 
vikt för att verksamheterna och förvaltningen ska leverera sitt grunduppdrag. Individ 
och familj fortsätter att utveckla arbetet från utredningsarbetet och inom öppenvården 
för att möta den allt mer komplexa problematik. Pågående arbete med våld i nära 
relationer vilket leder till förändrat arbetssätt och utveckling för samverkan. 
Socialförvaltningen vill därför under 2023 fortsätta utveckling för och jobba för ett 
tvärsektoriellt perspektiv för frågan och en samverkan mellan förvaltningarna för ett 
kommungemensamt arbete, att det även gäller andra områden. Inom Vård och Omsorg 
är förhoppningen att samverkan med både interna och externa aktörer fortsätter att 
utvecklas kring utförande av serviceinsatser. Fortsatt samverkan och dialog under 
2023 med andra aktörer såsom arbetsmarknadsenheten gällande städlag inom 
hemtjänsten, tvätt på våra boenden/hemtjänst, samt handling till våra enskilda från 
daglig verksamhet för att avlasta ordinarie omvårdnadspersonal. I syfte att möjliggöra 
mötesplatser och aktiviteter för äldre och utveckla arbetet för att motverka ensamhet, 
förebygga ohälsa och främja ett hälsosamt åldrande pågår samverkan med 
civilsamhället som utförare och kommunen möjliggörare genom delvis finansiering. 
Inom Familjeenheten i samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen pågår 
gruppverksamhet barn som anhöriga under namnet Källan. Det finns stort behov att 
utveckla förebyggande och främjande arbete i ett tvärsektoriellt arbete över 
förvaltningarna i en kommungemensam strategi. Utifrån hälsan bestämningsfaktorer, 
kompetens om risk- och skyddsfaktorer, de olika preventionsnivåerna och koppla 
detta till långsiktighet, hållbarhet och Agenda 2030. 

5. Välfärdsteknik kommer fortsätta prioriteras inom socialförvaltningen, införande av 
modern digital teknik för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna 
sig trygga, aktiva och självständiga i hemmet. Nya arbetssätt för effektiviseringar och 
kvalitetsarbete fortsätter att genomföras från arbetsgivarhåll för medarbetare gällande 
tekniska verktyg och metoder. Digitala arbetssätt och flexibilitet bedöms ge 
effektiviseringar gällande tid och resurser. Att förvaltningen fortsätter vara 
lättillgänglig för våra invånare/enskilda, uppnå god service och underlätta arbetet för 
våra anställda. Automatisering av beslutsgången behöver implementeras ytterligare 
inom flera verksamhetsområden. 

6. Vikt av fortsatt arbete utifrån den antagna gemensamma målbilden i KF Nära	vård i 
regionen, både externt och internt. Att utsedd processledare i samverkan med 
förvaltningar, övriga kommuner och regionen driver och har gemensamt ansvar för 
arbetet. 
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1.3 Ekonomi 

Nettoram		Mnkr Budget	2022 Budget	2023 VP	2024 VP	2025 

Administration 23,5 23,6 23,6 23,6 

Funktionsstöd 146,5 147,1 147,1 147,1 

Individ och familj 100,9 101,3 101,3 101,3 

Vård och omsorg 306,4 313,3 313,3 313,3 

Totalsumma 577,3 585,3 585,3 585,3 

Socialnämndens budgetram för 2023 uppgår till 585,3 Mnkr vilket är 8,0 Mnkr mer än 2022. 
Inför 2023 har nämndens tidigare beslutade effektivisering om 3,9 Mnkr tagits bort. 

5,0 Mnkr har tilldelats hemtjänsten utifrån den demografiska utvecklingen. Hemtjänstens 
budgetavvikelse för 2022 prognosticeras till -9,5 Mnkr som en följd av ökat behov. Det 
innebär att ett underskott tas med in i 2023 trots budgettillskottet. 

0,7 Mnkr av budgettillskottet är riktat till att öka stödet för anhöriga till enskilda med 
demenssjukdom. Satsningen som innebär en utökning av verksamhet. 

Socialnämndens budgetunderskott 2022 prognosticeras till -28,8 Mnkr. Utifrån de 
förändringar som är gjorda i budgeten till 2023 är det tillskottet om 5,0 Mnkr som direkt 
kommer att kunna finansiera befintlig verksamhet. Socialnämnden har således drygt 23 Mnkr 
att åtgärda för en budget i balans inför 2023. 

2 Grunduppdrag 

2.1 Arbetsgivare 

Beskrivning 
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen 
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en 
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna. 
 
Personalenhetens arbete handlar övergripande om relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Att ge stöd och råd till främst chefer men även medarbetare, inom : 
 
* Chefs- och ledarskapsutveckling 
* Arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete  
* Hälsofrämjande arbete 
* Strategisk kompetensförsörjning 
* Vikariesamordning av korttidsvikarier för förskolor, fritids, F-6, kulturskola och 
måltidsenheten 
 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, 
ledarskap, medarbetarskap och 
kompetensförsörjning 

Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram 
emot att gå till arbetet 

Friska medarbetare Sjukfrånvaro hos medarbetare 
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2.2 Funktionsstöd 

Beskrivning 
Funktionsstöd ska utifrån lagenliga och beviljade beslut ge kommuninvånare med 
funktionsnedsättning, oavsett ålder, det stöd och den hjälp de behöver för sin dagliga 
livsföring. Verksamhet enligt LSS ska verka för att främja jämlikhet och delaktighet i 
samhället, den enskilde ska få möjlighet att leva som andra och tillförsäkras goda 
levnadsvillkor. Verksamhet enligt SoL ska främja social trygghet och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet, den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 
 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

FS - Enskilda upplever en meningsfull fritid  

FS - Insatserna bygger på respekt och 
självbestämmande 

Andel personer med en aktuell genomförandeplan 
som innehåller dokumentation om delaktighet LSS-
insatser % 

FS - Nöjda med insats  

2.3 Vård och Omsorg 

Beskrivning 
Vård och Omsorg finns till för kommuninvånare och andra som vistas i kommunen i behov av 
vård och omsorg och som innehar ett beviljat biståndsbeslut. Den enskilde ska utifrån sina 
förutsättningar få behovsanpassad omsorg i det egna boendet eller i särskilda boendeformer, 
målet är att den enskilde uppnår ett värdigt liv (SoL). Vård och Omsorg ansvarar även för 
hälso- och sjukvård (HSL). Hälso- och sjukvården arbetar med rehabilitering, habilitering, 
samt förebygger sjukdomar och skador. 
 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

VoO - Åldras i trygghet Upplevd trygghet inom hemtjänst % 

Upplevd trygghet inom särskilt boende % 

Personalkontinuitet hemtjänst, antal personer som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 

VoO - Meningsfull tillvaro Aktiviteterna på SÄBO nöjdhet % 

VoO - God och säker vård HSL Giltiga delegeringar 

Läkemedelsgenomgångar 

VoO - Omsorg av god kvalitet Andel nöjda enskilda med hemtjänst % 

Andel nöjda enskilda på särskilt boende % 

2.4 Individ och familj 

Beskrivning 
Individ och familj finns till för kommuninvånare och andra som vistas i kommunen i behov av 
hjälp. Verksamheten ska med hänsyn till människans ansvar för sin sociala situation inriktas 
på att frigöra och utveckla egna resurser. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa 
beaktas. Verksamheten ska arbeta rättssäkert utifrån gällande lagstiftning. Syftet är att den 
enskilde genom bistånd ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå samt att barn ska växa upp 
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under trygga förhållanden. 
 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

IoF - Bra bemötande inom socialtjänsten  

IoF - Service och rättssäkerhet Andel rätt i förvaltningsrätten - Försörjningsstöd % 

Andel avslutade barnutredningar där barnets 
delaktighet är dokumenterad från 5 år 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning 
till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 
år, medelvärde 

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till 
beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning 
till avslutad utredning för vuxna med 
missbruksproblem 21+, medelvärde 

IoF - Förebygga och utveckla egna resurser Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 
21+ ett år efter avslutad utredning eller insats % 

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad 
utredning eller insats % 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år efter 
avslutad utredning eller insats % 

Ej återaktualiserade vuxna personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, 
andel (%) 

2.5 E-hälsa och Myndighet 

Beskrivning 
E-hälsa och Myndighet har ett tvådelat uppdrag, myndighet utför myndighetsutövningen med 
utgångspunkt i gällande lagstiftning samt utifrån socialnämndens fastställda styrdokument. 
Myndighetsenheten finns till för kommuninvånare och andra som vistas i kommunen, enheten 
beslutar och följer upp insatser individuellt, lagenligt och behovsanpassat. E-hälsa finns till för 
socialnämndens verksamheter. Genom att stödja enheterna i deras systemförvaltning, 
välfärdsutveckling och digitalisering sträva efter att optimera enheternas grunduppdrag. 
 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Myndighet - Service & rättssäkerhet Utredningstid LSS-insatser - antal dagar från ansökan 
till beslut, medelvärde 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 
första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 

E-hälsa - Driftsäkra system Antal viva/server driftstörningar 

Likvärdig och rättssäker biståndsbedömning inom 
äldreomsorgen 

Strukturerade samråd 

Strukturerade Teamträffar 

Extern handledning 
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Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Revidering riktlinjer 

3 Utvecklingsmål 

3.1 Arbetsgivare 

Beskrivning 
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen 
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en 
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna. 
 
Personalenhetens arbete handlar övergripande om relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Att ge stöd och råd till främst chefer men även medarbetare, inom : 
 
* Chefs- och ledarskapsutveckling 
* Arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete  
* Hälsofrämjande arbete 
* Strategisk kompetensförsörjning 
* Vikariesamordning av korttidsvikarier för förskolor, fritids, F-6, kulturskola och 
måltidsenheten 
 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Socialnämnden ska utveckla och arbeta för att trygga 
kompetensförsörjningen 

Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning 

Andel tillsvidareanställda som ökat sin 
sysselsättningsgrad % 

Socialnämnden ska utöka samverkan med både 
interna och externa aktörer för att utveckla, 
kvalitetssäkra och effektivisera verksamhet 

Utbetalning av försörjningsstöd exklusive intäkter 

3.2 Funktionsstöd 

Beskrivning 
Funktionsstöd ska utifrån lagenliga och beviljade beslut ge kommuninvånare med 
funktionsnedsättning, oavsett ålder, det stöd och den hjälp de behöver för sin dagliga 
livsföring. Verksamhet enligt LSS ska verka för att främja jämlikhet och delaktighet i 
samhället, den enskilde ska få möjlighet att leva som andra och tillförsäkras goda 
levnadsvillkor. Verksamhet enligt SoL ska främja social trygghet och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet, den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 
 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Socialnämnden ska verka för nya boendeformer och 
utveckling för den enskilde utifrån att bättre möta 
individens behov inkluderat daglig verksamhet. 
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3.3 Vård och Omsorg 

Beskrivning 
Vård och Omsorg finns till för kommuninvånare och andra som vistas i kommunen i behov av 
vård och omsorg och som innehar ett beviljat biståndsbeslut. Den enskilde ska utifrån sina 
förutsättningar få behovsanpassad omsorg i det egna boendet eller i särskilda boendeformer, 
målet är att den enskilde uppnår ett värdigt liv (SoL). Vård och Omsorg ansvarar även för 
hälso- och sjukvård (HSL). Hälso- och sjukvården arbetar med rehabilitering, habilitering, 
samt förebygger sjukdomar och skador. 
 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Socialnämnden ska verka för nya boendeformer och 
utveckling för den enskilde utifrån att bättre möta 
individens behov och möjliggöra meningsfull tillvaro. 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 
första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 

3.4 Individ och familj 

Beskrivning 
Individ och familj finns till för kommuninvånare och andra som vistas i kommunen i behov av 
hjälp. Verksamheten ska med hänsyn till människans ansvar för sin sociala situation inriktas 
på att frigöra och utveckla egna resurser. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa 
beaktas. Verksamheten ska arbeta rättssäkert utifrån gällande lagstiftning. Syftet är att den 
enskilde genom bistånd ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå samt att barn ska växa upp 
under trygga förhållanden. 
 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Utveckla ett samordnat förebyggande och främjande 
arbete med individen i centrum utifrån hälsan 
bestämningsfaktorer. 

 

3.5 E-hälsa och Myndighet 

Beskrivning 
E-hälsa och Myndighet har ett tvådelat uppdrag, myndighet utför myndighetsutövningen med 
utgångspunkt i gällande lagstiftning samt utifrån socialnämndens fastställda styrdokument. 
Myndighetsenheten finns till för kommuninvånare och andra som vistas i kommunen, enheten 
beslutar och följer upp insatser individuellt, lagenligt och behovsanpassat. E-hälsa finns till för 
socialnämndens verksamheter. Genom att stödja enheterna i deras systemförvaltning, 
välfärdsutveckling och digitalisering sträva efter att optimera enheternas grunduppdrag. 
 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Socialnämnden ska nyttja befintliga system på bästa 
och mest effektiva sätt som möjlighet för den enskilde 
och verksamhetens bästa. 

Kameratillsyn på natten antal 
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Internkontrollplan 2023 för socialförvaltningen 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Internkontrollplanen för socialnämnden 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen använder internkontroll som ett sätt för hjälp och stöd i 
arbetet med att identifiera moment och delar som kan vara potentiella risker. 
Internkontrollen är en viktig del av styrningen för utvecklingen av 
verksamheten och kvalitetsarbetet. 
 
Det är också ett sätt för kommunstyrelsen att utöva sin 
uppsiktsplikt. Organisationen för internkontrollen framgår av Reglemente för 
intern kontroll. Syftet med reglementet är ytterst att säkerställa att 
kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls genom att 
kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, d v s att med rimlig grad av säkerhet 
säkerställa att följande uppnås: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 

 
Internkontrollmomenten ska mäta hur riskutsatt grunduppdraget är, 
genom respektive kvalitetsfaktor. En god internkontroll bidrar till att 
verksamheten bedrivs effektivt och säkert, med verksamhetens och de 
enskildas bästa för ögonen. Förvaltningen har i uppdrag att genomföra 
internkontroll i samband med delårsbokslutet och dels i samband med 
årsbokslutet. För 2023 är nio risker identifierade för Internkontrollen, se 
bilaga.  

Madde Gustafsson Peter Björklund 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef Vård och omsorg 
Verksamhetschef Funktionsstöd 
Verksamhetschef Individ och Familj 
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1 Inledning 

En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, med 
medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika 
allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda! 

Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf § 60/2004 2§ har 
kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll i 
Lindesbergs kommun. 

2 Arbetet med Internkontroll 

I Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige beslutat ett Reglemente för internkontroll Kf § 
60/204 som syftar till att man med rimlig grad kan säkerställa att kommunen bedriver en 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och 
information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och 
tillämpningar mm. 

Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning 
av ekonomi. Den ska ses som en del av arbetet med det systematiska 
kvalitetsledningssystemet och ett sätt för huvudman att utföra sin uppsiktsplikt av 
verkställigheten av det offentliga uppdraget. 

Internkontroll omfattar: 

 Uppföljning av kontrollmoment. 
 Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och riktlinjer följs i organisationens 

verksamheter. 
 Identifiering av brister. 
 Planering och genomförande av åtgärder för att minimera att brister fortgår eller 

återupprepas. 
 Årlig sammanställning och analys som presenteras för huvudman. 
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3 Riskhantering

3.1 Riskmatris

S
an
n
o
lik
h
et

4

4 8 12 16

3

3 6 9 12

2

2 4 6 8

1

1 2 3 4

1 2 3 4

Allvarlighetsgrad

Hanteras omedelbart Hanteras snarast Accepteras Totalt: 9

Hanteras omedelbart
Hanteras snarast

Accepteras

Sannolikhet Allvarlighetsgrad

4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen) Allvarlig (Stor för intressenter och / eller
kommunen)

3 Stor (Kan inträffa varje vecka) Kännbar (Besvärande för intressenter
och / eller kommunen)

2 Liten (Kan inträffa varje månad) Lindrig (Liten för intressenter och / eller
kommunen)

1 Mycket liten (Inträffar mer sällan) Försumbar (Obetydlig för intressenter
och / eller kommunen)

Grunduppdrag Kvali tetsfaktor Risk

Arbetsgivare Attraktiv arbetsgivare med
fokus på arbetsmiljö, ledarskap,
medarbetarskap och
kompetensförsörjning

1 Rutin systematiskt
arbetsmil jö arbete

Funktionsstöd FS - Nöjda med insats 2 Arbetar ej med systematiskt
kval i tetsar bete enl igt SOSFS

3

852 764

1 9

144
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Grunduppdrag Kvali tetsfaktor Risk

Vård och Omsorg VoO - Åldras i trygghet 3 Fär re boendeplatser än
efter fr ågan

VoO - God och säker vård HSL 4 Senior Aler t

VoO - Omsorg av god kvalitet 5 Arbetar ej med systematiskt
kval i tetsar bete enl igt SOSFS

Individ och familj IoF - Bra bemötande inom
socialtjänsten

6 Ej et t systematiskt och
samordnat arbete gäl lande
Våld i nära relationer

IoF - Service och rättssäkerhet 7 För få handläggare på väldigt
hög arbetsbelastning

IoF - Förebygga och utveckla
egna resurser

8 Arbetar ej med systematiskt
kval i tetsar bete enl igt SOSFS

E-hälsa och Myndighet E-hälsa - Driftsäkra system 9 Ej t i l lgång ti l l
verksamhetskr i t iska system
(VIVA, TES, Appva)

3.2 Kontroller

Arbetsgivare

Beskr ivning

Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera,
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna.

Personalenhetens arbete handlar övergripande om relationen mellan arbetsgivare och
arbetstagare. Att ge stöd och råd till främst chefer men även medarbetare, inom :

* Chefs- och ledarskapsutveckling
* Arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete
* Hälsofrämjande arbete
* Strategisk kompetensförsörjning
* Vikariesamordning av korttidsvikarier för förskolor, fritids, F-6, kulturskola och
måltidsenheten

Kvali tetsfaktor Risk Kontr ol l

Attraktiv arbetsgivare med
fokus på arbetsmil jö, ledarskap,
medarbetarskap och
kompetensförsör jning

Rutin systematiskt
arbetsmil jö arbete

Sammanstäl la t i l lbud

Vad skal l kontrol leras?
Ett tillbud är en händelse som
hade kunnat leda till en skada eller
ett olycksfall, men som slutade väl.
Det kan till exempel vara ett tungt
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Kvali tetsfaktor Risk Kontr ol l

föremål som faller ned från en
hylla, men som tur var träffades
ingen. Även om det går bra och
ingenting händer är det viktigt att
ta tillbudet på allvar.
Hur skal l kontrollen
genomföras?
Varje enhetschef sammanställer
tillbud.

Sammanstäl la hot och
våldsanmälningar

Vad skal l kontrol leras?
En gång per år

Skyddsrond

Funktionsstöd

Beskr ivning

Funktionsstöd ska utifrån lagenliga och beviljade beslut ge kommuninvånare med
funktionsnedsättning, oavsett ålder, det stöd och den hjälp de behöver för sin dagliga
livsföring. Verksamhet enligt LSS ska verka för att främja jämlikhet och delaktighet i
samhället, den enskilde ska få möjlighet att leva som andra och tillförsäkras goda
levnadsvillkor. Verksamhet enligt SoL ska främja social trygghet och ett aktivt deltagande i
samhällslivet, den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Kvali tetsfaktor Risk Kontr ol l

FS - Nöjda med insats Arbetar ej med systemat iskt
kval i tetsar bete enl igt SOSFS

Sammanstäl la LSS avvikelser

Vad skal l kontrol leras?
SoL avvikelser
Hur skal l kontrollen
genomföras?
Enhetschef sammanställer och
skriver in under
uppföljning/ risker SoL avvikelser
för var je år i samband med
årsredovisning. Utvecklingsstrateg
sammanställer till nämnd.

Sammanstäl la k lagomål och
synpunkter
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Vård och Omsorg

Beskr ivning

Vård och Omsorg finns till för kommuninvånare och andra som vistas i kommunen i behov av
vård och omsorg och som innehar ett beviljat biståndsbeslut. Den enskilde ska utifrån sina
förutsättningar få behovsanpassad omsorg i det egna boendet eller i särskilda boendeformer,
målet är att den enskilde uppnår ett värdigt liv (SoL). Vård och Omsorg ansvarar även för
hälso- och sjukvård (HSL). Hälso- och sjukvården arbetar med rehabilitering, habilitering,
samt förebygger sjukdomar och skador.

Kvali tetsfaktor Risk Kontr ol l

VoO- Åldras i tr ygghet Fär re boendeplatser än
efter fr ågan

Inventer a boendeplatser

Vad skal l kontrol leras?
Antal platser
Hur skal l kontrollen
genomföras?
Räkna platser

VoO - God och säker vård HSL Senior Aler t Systematiskt arbete med Senior
Aler t för enski lda genom
r iskbedömningar , åtgärder och
uppföljning enligt rut in.

Vad skal l kontrol leras?
Senior Alert och kontrollerar eller
delegerar leg personal.
Hur skal l kontrollen
genomföras?
Varje enhetschef

VoO - Omsorg av god kval i tet Arbetar ej med systematiskt
kval i tetsar bete enl igt SOSFS

Sammanstäl la SoL avvikelser

Vad skal l kontrol leras?
SoL avvikelser
Hur skal l kontrollen
genomföras?
Varje enhetschef lägger in sin
sammanställning av SoL
avvikelser. Utvecklingsstrateg
sammanställer dessa på nämnd
nivå.

Sammanstäl la k lagomål och
synpunkter
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Individ och familj

Beskr ivning

Individ och familj finns till för kommuninvånare och andra som vistas i kommunen i behov av
hjälp. Verksamheten ska med hänsyn till människans ansvar för sin sociala situation inr iktas
på att frigöra och utveckla egna resurser. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa
beaktas. Verksamheten ska arbeta rättssäkert utifrån gällande lagstiftning. Syftet är att den
enskilde genom bistånd ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå samt att barn ska växa upp
under trygga förhållanden.

Kvali tetsfaktor Risk Kontr ol l

IoF - Bra bemötande inom
socialt jänsten

Ej ett systematiskt och
samordnat ar bete gäl lande Våld
i när a relationer

Vad händer om r isken int räffar?
Ej effektivt stöd mm och bra
arbete för den enskilde

IoF - Service och r ättssäkerhet För få handläggare på väldigt
hög arbetsbelastning

Vad händer om r isken int räffar?
det blir rättsosäkert

IoF - Förebygga och utveckla
egna resurser

Arbetar ej med systemat iskt
kval i tetsar bete enl igt SOSFS

Sammanstäl la SoL avvikelser

Vad skal l kontrol leras?
SoL avvikelser
Hur skal l kontrollen
genomföras?
Varje enhetschef lägger in sin
sammanställning av SoL
avvikelser. Utvecklingsstrateg
sammanställer dessa på nämnd
nivå.

Sammanstäl la k lagomål och
synpunkter

E-hälsa och Myndighet

Beskr ivning

E-hälsa och Myndighet har ett tvådelat uppdrag, myndighet utför myndighetsutövningen med
utgångspunkt i gällande lagstiftning samt utifrån socialnämndens fastställda styrdokument.
Myndighetsenheten finns till för kommuninvånare och andra som vistas i kommunen, enheten
beslutar och följer upp insatser individuellt, lagenligt och behovsanpassat. E-hälsa finns till för
socialnämndens verksamheter. Genom att stödja enheterna i deras systemförvaltning,
välfärdsutveckling och digitalisering sträva efter att optimera enheternas grunduppdrag.
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Kvali tetsfaktor Risk Kontrol l

E-hälsa - Dr iftsäkra system Ej t i l lgång ti l l
verksamhetskr i t iska system
(VIVA, TES, Appva)

Vad händer om r isken int räffar?
Risk för liv och hälsa. vårdtagare
får ej insatser och felaktig
hantering.
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    2022-10-03 Dnr  

 
Socialförvaltningen 

Ethel Andersson 

0581-81481 

Ethel.andersson@lindesberg.se   SOCIALNÄMNDEN 

  

 

Resor till daglig verksamhet  

 
Förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår nämnden beslut 

 

Att Socialnämnden beslutar förestå att kommunstyrelsen beslutar att 

förestå kommunfullmäktige att besvara motionen genom att anta 

alternativ ett i redovisningen. 

 

För att anta alternativ ett behövs ett budgettillskott på 1,5 mnkr för att 

genomföra alternativet. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

 

Socialnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att redovisa kostnader 

för alternativ ett.  

 

Alternativ ett 

 

Att införa kostnadsfria resor med kommunens fordon och med 

funktionsstöds personal till och från daglig verksamhet / dagverksamhet 

för de som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS.  

 

Resorna erbjuds på fastställda tider för att kunna delta i daglig 

verksamhet på heltid eller halvtid. Resor utanför fastställda tider 

bekostas av den enskilde själv.  

 

Om resor kan företas med länstrafiken istället får enskild boende i 

gruppbostad periodbiljett bekostad av kommunen. Minskad 

miljöpåverkan och mindre behov av personalresurser. 

 

Ökade kostnader för avdelningen för funktionsstöd  

 

Uppskattad kostnad för socialförvaltningen för detta alternativ utifrån 

dagsläget med antalet enskilda med beslut om daglig verksamhet blir  

 Ökade bilkostnader: 400.000 kr/år  

 Enskilda som får periodbiljetter: ca 100.000 kr/år 

 Personalkostnader/tidsåtgång för resor: ca 1,5 tjänst 
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Ökar bemanningskravet men kan till viss del utföras av redan anställd 

personal. Personalens tid för förberedelse, planering, dokumentation 

minskar något, men i gengäld slipper man stå och vänta på och ta emot / 

lämna av enskilda som ska resa med taxi på olika tider.  

 

 

 

 

 

 

 

Mladenka Gustafsson  Ethel Andersson 

Socialchef   Enhetschef 

 

 

För åtgärd: 

Inger Österberg Verksamhetschef FS 

Ethel Andersson Enhetschef FS 

 

För kännedom:  

 

 

 

 

 

 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 45 (49) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2020-12-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §177/20   Dnr: KS 2020/301 

 

Motion från Ulf Axelsson Gunilla Remnert och Hans 

Lindkvist (V) om resor till daglig verksamhet 
 
Beslut 

Motionen remitteras till socialnämnden. 

 
Ärendebeskrivning 

Ulf Axelsson (V), Gunilla Remnert (V) och Hans Lindkvist (V) har 
inkommit med en motion där hen föreslår att kommunen ska ta 
tillbaka skjutsarna till och från daglig verksamhet. 

 
Förslag till beslut 

Motionen remitteras till socialnämnden. 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Nämndsekreterare 

 
För kännedom: 

Socialnämnden 

 

 

 

 

 



 

 Sammanträdesprotokoll 34 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-10-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

SN §154/21   Dnr: SN 2020/145 
 
Remissvar resor till daglig verksamhet 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens remissvar som 
sitt och överlämna det till kommunstyrelsen som remissvar till 
motion om resor till daglig verksamhet. 

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden har givit avdelningen för funktionsstöd i 
uppdrag att redovisa alternativ för resor till daglig verksamhet 
för enskilda med beslut om daglig verksamhet. Åtminstone för 
enskilda som bor på gruppbostad och inte kan på grund av sin 
funktionsvariation ta sig till och från daglig verksamhet på egen 
hand. 
 
 Idag ansvarar den enskilde för att ta sig till och från daglig 
verksamhet. De enskilda väljer olika alternativ, gång, cykel, reser 
med länstrafiken eller färdtjänst arbetsresa med taxi eller egen 
bil. Den enskilde bekostar sin resa. Egenavgift för arbetsresa 
med färdtjänst betalas av den enskilde. Tidigare har 
verksamheten ombesörjt transporterna till och från daglig 
verksamhet för alla som fått beslut om detta enligt LSS. Detta 
upphörde år 2018 som besparing. 
 
Enhetschef för daglig verksamhet har sammanställt hur resorna 
fungerar idag och vilka alternativ som kan finnas. 
Ekonomiavdelningen har bidraget med beräkningar. Beloppen 
är uträknade med utgångspunkt i de 128 enskilda som idag har 
LSS beslut om daglig verksamhet. 
  

Förslag till beslut 
Att socialnämnden antar förvaltningens remissvar som sitt och 
överlämnar det till kommunstyrelsen som remissvar till motion 
om resor till daglig verksamhet. 

 
 



 

 Sammanträdesprotokoll 35 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 
 

 2021-10-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Bilagor 

Remissvar daglig verksamhet SN 2020/145–4 

 

Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 

För kännedom 
Förvaltningschef 
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    2021-04-22 Dnr  

 
Socialförvaltningen 

Ethel Andersson 

0581-81481 

Ethel.andersson@lindesberg.se   SOCIALNÄMNDEN 

  

 

Resor till daglig verksamhet  

 
Remissvar  

SN §24/21, Dnr: SN 2020/145 Motion från (V) om resor till daglig 

verksamhet 

 

Ärendebeskrivning 

 

Socialnämnden har givit avdelningen för funktionsstöd i uppdrag att 

redovisa alternativ för resor till daglig verksamhet för enskilda med 

beslut om daglig verksamhet. Åtminstone för enskilda som bor på 

gruppbostad och inte kan p.g.a. sin funktionsvariation ta sig till och från 

daglig verksamhet på egen hand.  

 

Idag ansvarar den enskilde för att ta sig till och från daglig verksamhet. 

De enskilda väljer olika alternativ, gång, cykel, reser med länstrafiken 

eller färdtjänst arbetsresa med taxi eller egen bil.  Den enskilde bekostar 

sin resa. Egenavgift för arbetsresa med färdtjänst betalas av den 

enskilde.  

 

Tidigare har verksamheten ombesörjt transporterna till och från daglig 

verksamhet för alla som fått beslut om detta enligt LSS. Detta upphörde 

år 2018 som besparing.  

 

Ärendets beredning 

 

Enhetschef för daglig verksamhet har sammanställt hur resorna fungerar 

idag och vilka alternativ som kan finnas. Ekonomiavdelningen har 

bidraget med beräkningar.  

 

Beloppen är uträknade med utgångspunkt i de 128 enskilda som idag har 

LSS beslut om daglig verksamhet.  

 

Information från SKR om resor till och från daglig verksamhet enligt 

LSS.  

En kort sammanfattning från SKR:s cirkulär 07:49, Dnr 07/2782 säger 

att många kommuner bistår enskilda som beviljats insatsen daglig 

verksamhet med resor till och från bostaden och den plats där 

verksamheten bedrivs och att det gäller framför allt personer som 

beviljats insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS men även 

andra. Cirkuläret säger också att om kommunens personal regelbundet 

ombesörjer resor mot betalning så är transportverksamheten 

tillståndspliktig och den som bedriver trafiken omfattas av 
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Trafiklagstiftningens bestämmelser. Förarna måste ha särskild 

behörighet. Om transporterna är kostnadsfria krävs däremot inget 

tillstånd.  

 

I ärendet bör också beaktas Likställighetsprincipen i kommunallagen 

2 kap 3 § om likabehandling av sina medlemmar, om det inte finns 

sakliga skäl för något annat. 

 

 

Alternativ 1 

 

Att införa kostnadsfria resor med kommunens fordon och med 

funktionsstöds personal till och från daglig verksamhet / dagverksamhet 

för de som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS.  

 

Resorna erbjuds på fastställda tider för att kunna delta i daglig 

verksamhet på heltid eller halvtid. Resor utanför fastställda tider 

bekostas av den enskilde.  

 

Om resor kan företas med länstrafiken istället så får enskild boende i 

gruppbostad periodbiljett bekostad av kommunen. Minskad 

miljöpåverkan och mindre behov av personalresurser. 

 

 

Konsekvenser alternativ 1 

 

Ökade kostnader för avdelningen för funktionsstöd  

 

Ökade bilkostnader: ca 30 000 kr/år för rullstolsanpassat fordon mot 

vanligt fordon.  

Milkostnader: ca 85 000 kr/år (beräknat på 18,50 kr/mil) 

Enskilda som får periodbiljetter: ca 50 000 kr/år 

Personalkostnader / tidsåtgång för resor: ca 1 150 000 kr/år 

Ökar bemanningskravet något men kan till stor del utföras av redan 

anställd personal. Personalens tid för förberedelse, planering, 

dokumentation mm. minskar.  

 

Minskade kostnader för färdtjänst arbetsresa för 

kommunstyrelseförvaltningen 

 

Motsvarande kostnader för de enskilda som ingår i beräkningen av 

kostnader för avdelningen för funktionsstöd är ca 1 320 000 kr / år. 

Summan är baserad på snittpris år 2020 för kommunen för färdtjänstresa 

tur och retur.  
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Alternativ 2 

 

Att införa kostnadsfria resor med kommunens fordon och med 

funktionsstöds personal till och från daglig verksamhet / dagverksamhet 

för de som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS och för 

dem som bor i egen bostad och fått beslut om daglig verksamhet enligt 9 

§ 9 LSS.  

 

Resorna erbjuds på fastställda tider för att kunna delta i daglig 

verksamhet på heltid eller halvtid. Resor utanför fastställda tider 

bekostas av den enskilde.  

 

Om resor kan företas med länstrafiken istället så får enskild periodbiljett 

bekostad av kommunen. Minskad miljöpåverkan och mindre behov av 

personalresurser. 

 

Konsekvenser alternativ 2 

 

Ökade kostnader för avdelningen för funktionsstöd  

 

Ökade bilkostnader: ca 60 000 kr/år för 2 rullstolsanpassade fordon mot 

vanligt fordon.  

Milkostnader: ca 225 000 kr/år (beräknat på 18,50 kr/mil) 

Enskilda som får periodbiljetter: ca 300 000 kr/år 

Personalkostnader/ tidsåtgång för resor: ca 2 100 000 kr/år 

Det ökar bemanningskravet så mycket att det inte kan utföras enbart med 

redan anställd personal. Personalens tid för förberedelse, planering, 

dokumentation mm minskar.  

 

Minskade kostnader för färdtjänst arbetsresa för 

kommunstyrelseförvaltningen 

Motsvarande kostnader för de enskilda som ingår i beräkningen av 

kostnader för avdelningen för funktionsstöd är ca 2 200 000 kr / år. 

Summan är baserad på snittpris år 2020 för kommunen för färdtjänstresa 

tur och retur.  

 

Frågor utifrån alternativ 2: 

 

1. De som bor i eget boende där kollektivtrafik saknas, ska de få kunna 

få utbetald ersättning motsvarande 18,50 kr/mil upp till maximalt 

kostnaden för periodkort länstrafiken / månad? 

 

2. De som har beslut om dagverksamhet enl. SoL och bor i eget 

boende, idag 11 st. enskilda, ska de också få möjlighet att resa med i 

kommunens fordon alternativt erbjudas periodbiljett eller 

milersättning? 

 

3. Om enhetschef finner det vara ett bättre alternativ att enskild får 

arbetsresa med färdtjänst, ska det då kunna erbjudas även i 

fortsättningen?  till exempel när enskilds bostad är i ytterområden av 

kommunen, eller när enskild inte har förmåga att samåka med andra 

enskilda.  
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Alternativ 3 

 

Att subventionera egenavgifterna för arbetsresa för de som bor i 

bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS och för dem som bor i 

egen bostad och fått beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 9 LSS.  

Den enskildes kostnader subventioneras så att den inte överstiger 

kostnad för periodbiljett månadsvis.  

 

En del kommuner subventionerar egenavgifter för dessa resor så att 

kostnaden för en månad, en period, inte överstiger motsvarande 

kostnad för periodbiljett/ månadskort på Länstrafiken.  

 

Idag betalar den enskilde i Lindesbergs Kommun samtliga 

egenavgifter för resor med färdtjänst arbetsresa till och från 

verksamheten. Egenavgiften faktureras av kommunens 

ekonomiassistent 

 

Länstrafiken Örebros kostnad för periodbiljett 30 dagar inom 

Lindesbergs kommun är 820 kr.  

 

 

Konsekvenser alternativ 3 

 

Inga ökade kostnader för avdelningen för funktionsstöd 

 

Ökade kostnader för färdtjänst arbetsresa för 

kommunstyrelseförvaltningen 

 

Kostnaden skulle i dagsläget öka med ca 130.000 kr/ år.  

 

 

 

 

Inger Österberg  Ethel Andersson 

Verksamhetschef  Enhetschef 

 

 

För åtgärd: 

 

För kännedom:  

Inger Österberg Verksamhetschef FS 

Ethel Andersson Enhetschef FS 
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    SN 2022/88 

 Vård och omsorg 
Jessica Öhlund 
   
Jessica.Ohlund@lindesberg.se 
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Socialnämnden (beredande) 

Yttrande av medborgarförslag om att erbjuda kostnadsfria 

halkskydd åt äldre 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Förvaltningen förestår nämnden att besluta föreslå att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget gällande 
erbjudan kostnadsfria halkskydd åt äldre 

 
 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har fått i uppdrag att yttra sig gällande medborgarförslag om 
att erbjuda kostnadsfria halkskydd åt äldre. 
 
När man blir äldre ser vi att risken ökar för att individer ramlar och får ett 
benbrott eller en spricka i skelettet. 
 
Skelettet blir skörare med åren, samtidigt som många också får sämre balans. 
 
Det är vanligare att kvinnor bryter sig eller skadar skelettet, då benskörhet är 
vanligare hos kvinnor än män. 
 
Balansen kan också försämras av läkemedel, gäller framförallt om du 
använder läkemedel mot oro, sömnsvårigheter, depression. En del läkemedel 
som sänker blodtrycket kan också försämra balansen. 
 
Fysisk aktivering är viktigt för att undvika fall och fallskador. Viktigt att träna 
både styrka och balans. Styrketräning ökar muskelstyrkan och dessutom 
minskar risken att skadas allvarligt om individen ändå har oturen att fall. 
Balansträning har stor betydelse för att minska risken för fall. 
 
Det finns hjälpmedel som ger stöd vid promenader. Här kommer några förslag 
på hur individen kan minska risken för fallskador utomhus på vintern: 
 

 Halkskydd som är löstagbara till dina skor finns att köpa i exempelvis 
apotek. Har individen käpp får den halkskydd till den på vårdcentralen. 

 Sanda och salta ingången till huset är viktigt när det är halt. Bor du i 
lägenhet ska du kräva av din hyresvärd att de sandar eller saltar nära 
din bostad. 

 Höftskyddsbyxor finns att köpa och minskar risken för höftledsbrott 
vid fall. 
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Befolkningsprognos  2022 2023 
65-79   4424 4361 
80-89   1318 1416 
90-år      296    301 
 
Varje halkskydd kostar ca 100 kr/par på exempelvis Apoteket. 
Socialförvaltningen har inga medel avsatt för inköp av kostnadsfria halkskydd 
för kommuninvånare.  
 
 
 
 
 

 

 

Mladenka Gustafsson Klikk her for å skrive inn tekst. 
Förvaltningschef 
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Från: Kommun
Skickat: den 24 augusti 2022 09:11
Till: Socialforvaltningen
Ämne: KS 2022/4-5 - Remiss Medborgarförslag om att erbjuda kostnadsfria

halkskydd till äldre medborgare
Bifogade filer: Remiss Medborgarförslag om att erbjuda kostnadsfria halkskydd till äldre

medborgare.docx; Medborgarförslag om att erbjuda kostnadsfria
halkskydd till äldre medborgare.pdf

Hej,

Ärendet remitteras för yttrande till socialnämnden gällande Medborgarförslag om att erbjuda
kostnadsfria halkskydd till äldre medborgare.

Svar önskas senast den 25 november år 2022.

Denna remiss kommer endast skickas via e-post. Skicka gärna svaret med e-post till
kommun@lindesberg.se

Kontakta mig gärna för ytterligare information om remissen.

Med vänlig hälsning

Ebba Jansson
Kommunsekreterare
Kanslienheten
Kommunstyrelseförvaltningen
TEL0581-810 46

Lindesbergs kommun, 711 80 Lindesberg
BESÖK Stentäppsgatan 5
TEL VX0581-810 00

lindesberg.se
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Delegationbeslut 

2022-08-24 KS 2022/4-5 
Kanslienheten   
Ebba Jansson   
 0581-810 31  
ebba.jansson@lindesberg.se   
 Socialnämnden             

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

 
Remiss Medborgarförslag om att erbjuda kostnadsfria halkskydd 

till äldre medborgare 

 
 Ärendet remitteras för yttrande till socialnämnden med svar senast 25 

november år 2022. 
 
Denna remiss kommer endast skickas via e-post. Skicka gärna svaret med e-
post till kommun@lindesberg.se 
 
Kontakta mig gärna för ytterligare information om remissen. 
 
Ebba Jansson 
   
 

 
  



1

Annette Eklund

Från: Anna Lundström
Skickat: den 17 december 2021 14:21
Till: Kommun
Ämne: VB: medborgarförslag
Bifogade filer: medborgarförslag halkskydd chl.pdf

Prioritet: Hög

 

 

  
Skickat: den 17 december 2021 14:08 
Till: Anna Lundström <anna.lundstrom@lindesberg.se> 

 
Ämne: medborgarförslag 
Prioritet: Hög 
 

MEDBORGARFÖRSLAG 

Till Lindesbergs Kommun 

Från Lindesbergsmedborgaren  

Jag förslår att Lindesbergs kommun erbjuder sina äldre medborgare kostandsfria halkskydd. 

Det kan kanske kosta 70 kr per par men en skattefinansierat kostnad för ett benbrott eller liknande halkskada är 

många tuesenlappar. 

Jag  bifogae en länk till Sölvesborgs Kommun där mitt förslag redan är genomfört och rönt stor uppskattning. 

https://www.solvesborg.se/startsida/nyheter‐och‐evenemang/nyhet/2021‐11‐25‐kostnadsfria‐halkskydd‐till‐dig‐

over‐65‐ar.html 

Lindesberg 2021‐12‐17 

 

 

 

KS 2022/4-1







KS 2022/4-1
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 Socialförvaltningen 
Peter Björklund 
   
peter.bjorklund@lindesberg.se 
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Socialnämnden (beredande) 

Granskning av planering inför framtidens äldreomsorg 2022 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Att anta och följa de rekommendationerna i granskningsrapporten. 
 Att i juni återrapportera Strategi för Lindesberg kommun för 

framtidens äldreomsorg samt strategiplan för förvaltningens olika 
boenden. 

Ärendebeskrivning 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs 
kommun genomfört en granskning av planering inför framtidens 
äldreomsorg. Granskningens syfte är att bedöma om socialnämnden 
säkerställt att arbetet med att utforma framtidens äldreomsorg bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Utifrån det har PwC 
sammanställt en granskningsrapport, Framtidens äldreomsorg. 
 
 För att utveckla granskningsområdet lämnas följande rekommendationer till 
socialnämnden:  

 Att nämnden upprättar en plan/strategi som tydligt visar inriktningen 
för arbetet med äldreomsorgen på lång sikt (> 3 år).  

 Att upprätta beslutsunderlag (planer/strategier) som är heltäckande 
inom området, dvs. att beslutsunderlagen omfattar digitalisering, 
utbud av boenden och övriga delar som berör granskningsområdet.  

 Att nämnden fastställer direktiv för hur, när och i vilken omfattning 
arbetet med framtidens äldreomsorg ska följas upp till nämnden.  

 
För att utveckla och arbeta kvalitetshöjande i förvaltningens kommande 
arbete blir det en självklarhet att utgå från och tillämpa ovan 
rekommendationer utifrån granskningen. Förvaltningen vill i kommande 
arbete få in delar av det i arbetet med Internkontroll med tillhörande 
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål. Det betyder att socialnämnden och 
förvaltningen kommer att: 

 
o Ta fram Strategi för Lindesberg kommun för framtidens 

äldreomsorg. Det ska då bl a innehålla arbete med demens, 
psykiatri, etc) 

o Att verkställa det redan antagna beslutet för en 
digitaliseringsstrategi för socialnämnden (Välfärdsteknik) 

o Ta fram en strategiplan för förvaltningens olika boenden, där 
naturligt det påbörjade projektet nytt äldreboende och 
korttidsboende unga inom LSS verksamhet ska inkluderas  



§136/22 Granskning av planering inför framtidens äldreomsorg 2022 - SN 2022/96-2 Granskning av planering inför framtidens äldreomsorg 2022 : Granskning av planering inför framtidens äldreomsorg 2022

   
 

 2 (2)  

 

 

o För att fortsätta höja och utveckla kompetens kommer 
förvaltningen i samverkan med HR arbeta utifrån den regionala 
kompetensförsörjningsplanen. 

 
 

Konsekvenser 

Att detta arbete samordnas med nämndens redan påbörjade arbetet gällande 
välfärdsteknik, projektet nytt älreboende och korttidsboende unga, samt 
kompetenshöjande insatser. 

Madde Gustafsson Peter Björklund 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Socialchef 
Utvecklingsstrateg 
Enhetschef e-hälsa och Myndighet 
Projektledare nytt äldreboende 

För kännedom: 

Verksanhetschef Vård och omsorg 
Verksamhetschef Funktinsstöd 
 

Bilagor: 

Framtidens äldreomsorg, Lindesberg kommun 2022, PwC 



 

LINDESBERGS KOMMUN  2022-09-08 

Revisorerna 

Socialnämnden för svar 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunfullmäktige för kännedom 
 

 

Granskningsrapport: Framtidens äldreomsorg 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun genomfört en 

granskning av planering inför framtidens äldreomsorg. Granskningens syfte är att bedöma 

om socialnämnden säkerställt att arbetet med att utforma framtidens äldreomsorg bedrivs på 

ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 

 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att socialnämnden ej säkerställt att 

arbetet med att utforma framtidens äldreomsorg bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med 

tillräcklig intern kontroll. 

 

Revisionsfrågor Bedömning 
1. Finns det en långsiktig planering inom området? > 3 år. Nej 
2. Finns det en tydlig och ändamålsenlig framtidsstrategi avseende utbud av äldre-
omsorg? Fokus på flexibilitet och effektivitet? 

Delvis 

3. Är beslutsunderlagen inom området heltäckande? Fokus på konsekvensanalys och 
jämförelse med likartade kommuner. 

Nej 

4. Finns det en tillräcklig uppföljning av arbetet med att utforma framtidens äldre-
omsorg till omfattning och innehåll? 

Delvis 

5. Fattar nämnden tydliga och aktiva beslut utifrån uppföljning avseende framtidens 
äldreomsorg? 

Nej 

 

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande rekommendationer till socialnämnden: 

• Att nämnden upprättar en plan/strategi som tydligt visar inriktningen för arbetet 

med äldreomsorgen på lång sikt (> 3 år). 

• Att upprätta beslutsunderlag (planer/strategier) som är heltäckande inom området, 

dvs. att beslutsunderlagen omfattar digitalisering, utbud av boenden och övriga delar 

som berör granskningsområdet. 

• Att nämnden fastställer direktiv för hur, när och i vilken omfattning arbetet med 

framtidens äldreomsorg ska följas upp till nämnden. 

 

Iakttagelser och bedömningar framgår i bifogad rapport som har behandlats och godkänts av 

revisorerna vid sammanträdet 2022-09-08. 

Revisorerna önskar svar från socialnämnden senast 2022-11-21. 

FÖR REVISORERNA 

 

Ulla-Britt Norgren 

Ordförande 



Framtidens äldreomsorg

Lindesberg kommun

September 2022

Carin Hultgren, Certifierad kommunal revisor

Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor

Jonathan Melkko, Revisionskonsult

Revisionsrapport



Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun
genomfört en granskning av planering inför framtidens äldreomsorg. Granskningens
syfte är att bedöma om socialnämnden säkerställt att arbetet med att utforma framtidens
äldreomsorg bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att socialnämnden ej
säkerställt att arbetet med att utforma framtidens äldreomsorg bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor Bedömning

1. Finns det en långsiktig planering inom området? > 3 år. Nej

2. Finns det en tydlig och ändamålsenlig framtidsstrategi
avseende utbud av äldreomsorg? Fokus på flexibilitet och
effektivitet?

Delvis

3. Är beslutsunderlagen inom området heltäckande? Fokus
på konsekvensanalys och jämförelse med likartade
kommuner.

Nej

4. Finns det en tillräcklig uppföljning av arbetet med att
utforma framtidens äldreomsorg till omfattning och innehåll?

Delvis

5. Fattar nämnden tydliga och aktiva beslut utifrån uppföljning
avseende framtidens äldreomsorg?

Nej

Rekommendationer
För att utveckla granskningsområdet bör socialnämnden prioritera följande
rekommendationer:

● Att nämnden upprättar en plan/strategi som tydligt visar inriktningen för arbetet med
äldreomsorgen på lång sikt (> 3 år).

● Att upprätta beslutsunderlag (planer/strategier) som är heltäckande inom området,
dvs. att beslutsunderlagen omfattar digitalisering, utbud av boenden och övriga delar
som berör granskningsområdet.

● Att nämnden fastställer direktiv för hur, när och i vilken omfattning arbetet med
framtidens äldreomsorg ska följas upp till nämnden.

1
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Inledning
Bakgrund
De kommande årens demografiska utveckling innebär en kraftig ökning av antalet äldre
samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder utvecklas långsammare. De ekonomiska
förutsättningarna kommer därför att innebära krav på att “göra mer med mindre”, dvs att
äldreomsorgen bedrivs effektivt idag och med en planering för framtiden. Här finns
också en förväntan att verksamheten ska bedrivas med en hög kvalitet som har sin
utgångspunkt i den enskildes behov.

Med framtidens äldreomsorg avses hur behovet på lång sikt ser ut och hur behovet ska
tillgodoses i form av insatser kopplat till trygghetsboende, demensboende, hemtjänst
m.fl. Vidare avses hur kompetensförsörjningen ska tillgodoses samt hur kommunen
arbetar med digitalisering och välfärdsteknik. Dessa är frågor som tillsammans skapar
förutsättningar för hur äldreomsorgen kommer att se ut i framtiden.

Från kommunens mål- och budgetdokument 2022-2024 framgår att prognosen fram till
2030 är att personer som är 80 år och äldre kommer att öka med ca 60 procent jämfört
med 2020. Detta ska även jämföras mot rikets 49 procent.

Kommunens äldreomsorg står därför inför stora utmaningar. Detta ställer stora krav på
att verksamheten utformas på ett långsiktigt uthålligt sätt. Ett bristfälligt arbete inom
området riskerar att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Revisorerna har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk beslutat att genomföra
en granskning avseende socialnämndens arbete med att utforma framtidens
äldreomsorg.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden säkerställt att arbetet med
att utforma framtidens äldreomsorg bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig
intern kontroll.

Revisionsfrågor:

1. Finns det en långsiktig planering inom området? > 3 år.
2. Finns det en tydlig och ändamålsenlig framtidsstrategi avseende utbud av äldreomsorg?

Fokus på flexibilitet och effektivitet
3. Är beslutsunderlagen inom området heltäckande? Fokus på konsekvensanalys och

jämförelse med likartade kommuner.
4. Finns det en tillräcklig uppföljning av arbetet med att utforma framtidens äldreomsorg till

omfattning och innehåll?
5. Fattar nämnden tydliga och aktiva beslut utifrån uppföljning avseende framtidens

äldreomsorg?
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Fråga 1-2 utgör underlag för att pröva om granskningsområdet hanteras på ett
ändamålsenligt sätt. Fråga 3-5 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är
tillräcklig.

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar. Följande revisionskriterier används i granskningen:

● Kommunallagen 6:6, 6:38, 11:1
● Socialtjänstlagen 3:1-2, 5:4-6
● Kommuninterna styrdokument som rör granskningsområdet

Avgränsning
Granskningen avgränsas till att avse socialnämndens ansvar för äldreomsorgen. I tid
avgränsas granskningen i huvudsak till år 2022, till viss del även 2021. I övrigt se syfte
och revisionsfrågor.

Metod
Granskningen genomförs genom analys för granskningen relevant dokumentation samt
kompletterande intervjuer med:

● Socialnämndens presidium
● Förvaltningschef
● Utvecklingsstrateg
● Verksamhetschef vård och omsorg
● Projektledare för socialförvaltningens lokal- och bostadsförsörjning

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Granskningsresultat

Långsiktig planering
Revisionsfråga 1: Finns det en långsiktig planering inom området? > 3 år

Iakttagelser

Från socialnämndens reglemente framgår att nämnden ska fullgöra kommunens1

uppgifter inom socialtjänsten och vad som i övrigt sägs om socialnämnd samt den
kommunala hälso- och sjukvården. Vidare noteras att nämnden ansvarar för att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Ett perspektiv för att
säkerställa att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt är att planera för
kommande år. Det kan exempelvis ske genom att planera för antal boenden som
behövs samt hur personalkompetensen ska tillgodoses.

Vår granskning visar att socialnämndens långsiktiga planering för äldreomsorgen främst
kommer till uttryck i dokumentet Strategisk lokal- och bostadsförsörjningsplan 2021,
med en tidshorisont för 10 år framåt samt det länsövergripande arbetet med Nära vård
som omfattar Region Örebro län. Nedan beskrivs innehållet i dessa dokument och dess
koppling till området äldreomsorg.

Det finns även andra dokument och beslut med koppling mot äldreomsorgen som
sträcker sig mellan ett och tre år, däremot är dessa ej att betrakta som långsiktiga (> 3
år) inom denna granskning.

Strategisk lokal- och bostadsförsörjningsplan

Syftet med den strategiska lokal- och bostadsförsörjningsplanen beskrivs vara att2

etablera en metod för att långsiktigt och strategiskt förse socialförvaltningen med
bostäder och lokaler. Planen utgår från den boendesituationen som finns idag och utgör
sedan en inventering av framtida boendebehov för respektive verksamhet inom
socialförvaltningen. Tidshorisonten för planen är 10 år.

Intervjuade framhåller att planen behöver uppdateras löpande då behov och
förutsättningar för boenden kan förändras, exempelvis genom förändrade lagkrav eller
kommunala riktlinjer.

Det finns en särskild projektledare för socialförvaltningens lokal- och bostadsförsörjning.
Projektledaren ska verka för att önskemål och behov från kommunens verksamheter
förmedlas till det kommunala bostadsbolaget.

Utifrån den kartläggning och förutsättningar som planen belyser har nämnden beslutat3

om en prioriteringslista som överlämnats till kommunstyrelsen för arbetet med
framtagandet av nya bostäder och lokaler. Av intervjuade framhålls dock att

3 2021-10-14 § 153.
2 Senast behandlad av socialnämnden 2021-08-19 § 115.
1 Gäller från och med 1 januari 2016.
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prioriteringslistan är ett arbetsmaterial som fortsatt kommer att vara föremål för
revidering och komplettering.

Koll på äldreomsorgen 2021

Dokumentet Koll på äldreomsorgen 2021 visar olika nyckeltal för olika boendeformer
inom Lindesbergs kommun och ställer även dessa i relation med andra kommuner.
Exempel på nyckeltal är:

- Brytpunkt mellan hemtjänst och särskilt boende (d.v.s. när det blir dyrare att bevilja
ytterligare en hemtjänsttimme istället för att bevilja/erbjuda särskilt boende).

- Kostnad per invånare 80+
- Nettokostnadsavvikelse

Mål och budget 2022-2024

Socialnämndens verksamhetsplan 2022 beskriver nämndens grunduppdrag, men4

omfattar även kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål, ekonomisk fördelning och
omvärldsanalys.

Inom verksamhetsområdet Vård och omsorg finns fyra kvalitetsfaktorer upprättade.
Dessa är:

● Åldras i trygghet
● Meningsfull tillvaro
● God och säker vård hälso- och sjukvård (HSL)
● Omsorg av god kvalitet

Ovan kvalitetsfaktorer mäts genom kvalitetsindikatorer, exempelvis genom
enkätundersökningar. Det finns även kvalitetsfaktorer för Arbetsgivare där bl.a.
kompetensförsörjning omfattas.

Utöver kvalitetsfaktorer finns även utvecklingsmål för respektive verksamhet. För Vård
och omsorg finns det ett utvecklingsmål, vilket är:

● Socialnämnden ska verka för nya boendeformer utifrån samhällsförändringar.

För 2022 till 2024 uppgår nettoramen för Vård och omsorg till 291,4 mnkr per år. Från
intervju med företrädare för nämnden framhålls att det ofta funnits besparingskrav på
socialnämnden men att detta förändras under det senaste året, dvs. att den ekonomiska
ramen för nämnden är för liten. Nämnden har bl.a. fått budgettillskott om 25 mnkr.

4 Antagen av nämnd 2021-11-18 § 173.
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Nedan redovisas nämndens ekonomiska ramar för respektive verksamhet mellan
2022-2024, utifrån den fördelning som framgår av verksamhetsplanen.

Nettoram mnkr Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024

Administration 21,8 21,8 21,8 21,8

Funktionsstöd 142,9 143,0 143,0 143,0

Individ och familj 89,3 89,3 89,3 89,3

Vård och omsorg 290,9 291,4 291,4 291,4

Budgettillskott 25,0 25,0 25,0 25,0

Ospecificerad effektivisering -3,9 -7,8 -7,8

Totalsumma 570,0 569,0 565,1 565,1
Tabell 1. Nettoram.

Strategi för arbetet med nationella minoriteter

2012 ansökte Lindesbergs kommun och blev del av förvaltningsområde för finska
språket. Detta innebär förenklat att kommunen har en skyldighet att ge service på finska
om medborgaren så önskar. Kommunen erhåller statligt bidrag för de merkostnader som
uppkommer för implementeringen av lagen.

Strategin för arbetet med nationella minoriteter är gällande för samtliga nämnder och5

förvaltningar inom kommunen. Syftet med strategin är att ange riktningen för arbetet
med nationella minoriteter och ska fungera som utgångspunkt för nämndernas och
förvaltningarnas handlingsplaner.

Strategin utgår från följande övergripande mål:

1. Sverigefinnar har tillgång till service på finska, särskilt ska äldre ha stöd och omsorg
på finska språket och finsk kultur om de så önskar.

2. Kommunen främjar tillgången på finsktalande/tvåspråkig personal.
3. Öka jämlikheten vad gäller information och samhällsservice på den nivån som

medborgaren behöver och har rätt till.
4. Värna om barns och ungdomars möjlighet att bevara och utveckla sitt sverigefinska

kulturarv.
5. Kommunens personal känner till den nationella minoritetspolitiken. Information ges

till medborgare om nationella minoriteter.
6. Strukturerade samråd hålls med sverigefinnar i frågor som berör minoriteten. I

samråden ingår både politiker och berörda tjänstemän.

5 Fastställt av kommunfullmäktige 2021-09-27 § 92.
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Gemensam målbild - Nära vård

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun beslutade att anta den länsgemensamma6

målbilden för omställningen till nära vård i Örebro län. En länsgemensam målbild
beskrivs vara ett av kraven för att fortsätta få tillgång till statliga nära vård-medel framåt.
Vidare beskrivs målbilden vara en förutsättning för att kunna ta ut en riktning i ett
gemensamt omställningsarbete mellan samverkansparter.

Målbilden beskriver en inriktning och medför därmed inga särskilda förändringar
avseende ansvarsområden eller utökade kostnader. Vidare beskrivs att omställningen till
en nära vård kommer ske stegvis där beslut och de medföljande ekonomiska
konsekvenserna behöver förankras hos huvudmännen.

För att trygga kompetensen för en god och nära vård har respektive kommun gjort en
kompetensanalys/kartläggning inom sina verksamheter. I nästa steg har aktiviteter tagits
fram utifrån de förutsättningar som kompetensanalysen visar.

Boendeplan

Mars 2017 upprättades en boendeplan av Folkhälsoteamet norra i Örebro län.
Boendeplanen har som syfte att ta reda på vilken typ av boende som efterfrågas utifrån
önskemål och behov från de äldre samt för att kunna tillgodose behovet av boende för
äldre i kommunen. Boendeplanens sammanfattning är att det 2017 fanns en brist på
boendealternativ för äldre. Samtidigt beskrivs att behoven, kraven och förväntningar på
vården och omsorgen kan förändras i framtiden, något som ställer krav på en långsiktig
äldreplan som omfattar ett antal olika områden. Boendefrågan beskrivs dock vara den
mest centrala varpå en plan för boenden (Strategisk lokal- och bostadsförsörjningsplan)
prioriterades. I sammanhanget bör noteras att en äldreplan eller liknande ej finns i
dagsläget (2022).

Vid intervjuer lyfts att beslut om eventuell nyproduktion beslutas av kommunstyrelsen
men underlag om vilka behov som finns inhämtas från socialnämnden.

Strategiplan för välfärdsteknik

Nämnden har gett förvaltningschefen till uppdrag att ta fram en strategiplan för7

välfärdsteknik som ska ligga till grund för implementering och riktning avseende
nyttjande av välfärdsteknik i kommunens verksamheter.

Det finns idag ett utbud av välfärdsteknik på plats inom nämndens verksamheter,
exempelvis trygghetslarm, nyckelfri hemtjänst och digital tillsyn. En av anledningarna till
att en strategiplan ska upprättas beskrivs vara att få en tydlig och central utgångspunkt
för hur arbetet med implementering av välfärdsteknik ska ske.

7 2022-04-13 § 44.
6 2022-03-29 § 49.
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Andra initiativ/projekt som omfattar området äldreomsorg är exempelvis:

● Äldreomsorgslyftet (Lokalt kollektivavtal)
● Bemanningsekonomi (heltid som norm)

Bedömning

Revisionsfråga 1: Finns det en långsiktig planering inom området? > 3 år

Nej.

Bedömningen baseras på följande:
- Det finns en strategisk lokal- och bostadsförsörjningsplan som sträcker sig 10 år

framåt. Nämnden har dock inte fastställt en plan/strategi som långsiktigt (> 3 år)
visar på en samlad bild av förutsättningar och behov som finns för framtidens
äldreomsorg, vilket vi ser som en brist.

Framtidsstrategi avseende utbud av äldreomsorg
Revisionsfråga 2: Finns det en tydlig och ändamålsenlig framtidsstrategi avseende
utbud av äldreomsorg? Fokus på flexibilitet och effektivitet.

Iakttagelser

Lokal- och bostadsförsörjning

Enligt intervjuade finns det idag sammanlagt 248 platser av särskilda-, demens- och
psykiatriboenden. Vidare finns det 23 korttidsplatser. Flera av de som intervjuats
beskriver ett behov av boenden idag och att ett nytt boende bör finnas tillgängligt så
snart som möjligt. Från lokal- och bostadsförsörjningsplanen tydliggörs inte ett exakt
antal boenden som behövs, inte heller hur många boenden som behövs inom ett visst
antal år för respektive boendeform. Däremot tydliggörs att det finns behov av fler
boenden samt boendeformer. Vidare framhålls att personalen värderar befintliga lokaler
som bristfälliga då det exempelvis saknas upplevelserum för boende och
personalutrymme. En annan bristande faktor, enligt planen, är att det är svårt att få en
placering nära sin hembygd.

Följande beskrivs vara det arbete som pågår utifrån lokal- och
bostadsförsörjningsplanen:

- Se över avveckling av lokaler som verksamheten har idag.
- Diskussion med verksamheter för att se över processer.
- Fastställa hur stora ytor som behövs för respektive verksamhet.

Socialnämndens beslut om prioritering av ny- och ombyggnationsprojekt, utifrån det
behov av boenden som konstaterats, redogör för ett antal prioriteringar. Här ska återigen
poängteras att prioriteringsbeslutet bör ses som ett arbetsmaterial och beskrivs vara
föremål för kontinuerlig revidering och komplettering.
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Det framgår inga årtal när respektive ny- eller ombyggnationsprojekt ska vara upprättat.
Däremot noteras att för det beslut som avser nybyggnation av särskilt boende utgör en
utökning av lägenhetsbeståndet av särskilt boende som börjar svara upp mot det
rådande och ökade behovet av lägenheter som finns fram till 2030.

Verksamhetsmål

Verksamhetsplanen 2022 beskriver att det varit ett ökat tryck på särskilda boendeplatser
under delar av 2019 samt att antal personer 80+ beräknas öka med 44 procent inom
åren 2017-2027. Vidare framgår att det pågår en översyn inom funktionsstöd för att
utveckla en förenklad rörlighet mellan boendeformerna för individen.

Det finns inga direkta mål från verksamhetsplanen avseende att säkerställa ett visst
antal boenden, däremot finns mål som kopplas mot en vård och omsorg med god
kvalitet. I sammanhanget bör nämnas att verksamhetsplanen ej är att anse som
långsiktigt (> 3 år) inom denna granskningen då den omfattar verksamhetsår 2022,
däremot finns inslag av långsiktiga analyser/prognoser utifrån bl.a. omvärldsanalyser
och demografisk utveckling.

Resursfördelning

Inom den hemtjänst som bedrivs i Lindesbergs kommun tillämpas resursfördelning där
syftet är att skapa tydliga och likvärdiga förutsättningar för personalbudget i
hemtjänstgrupperna. Fördelningen utgår från beviljade timmar och schablontider. Det
planerades för en resursfördelningsmodell med start januari 2021, men till följd av
pandemins påverkan infördes modellen till 2022. Från intervjuer framkommer att den
generella bilden att kostnad per timme är konstant, däremot har volymen fortsatt öka.

Ekonomiska förutsättningar

Nämndens effektiviseringskrav  och ekonomiska uppföljningar visar på nämndens
utmaningar att klara budgetramen. Detta framhålls även vid intervjuer vara en utmaning
då det upplevs finnas ett arbete för att tillgodose de behov som finns inom
äldreomsorgen på lång sikt, men att de ekonomiska förutsättningarna saknas. Vidare
framkommer att det pågår diskussioner på nämnds- respektive förvaltningsnivå kring
vad som kan ses som skälig levnadsnivå för att få ett tydlig bild av resursbehov. Vi har
inte tagit del av något formaliserat uppdrag eller resultat av detta.
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Nedan visas en sammanställning över några av verksamheternas budgetavvikelser som
redovisas i bokslutet 2021.

Verksamhet Budget (mnkr) Avvikelse (mnkr)

Särskilt boende 78,0 -9,2

Gruppboende demens 56,6 +2,7

Öppna hemtjänst 83,3 -8,2

Tabell 2. Bokslut 2021.

Kompetensförsörjning

Den framtida kompetensförsörjningen framhålls av intervjuade som den största
utmaningen för att säkerställa en framtida äldreomsorg. I verksamhetsplanen beskrivs
ca. 60 undersköterskor gå i pension under åren 2022-2027. Vidare finns det ca. 420
tillsvidareanställda undersköterskor varav 55 procent av dessa ej har en
heltidsanställning. Det finns inga särskilda framskrivningar på hur många anställda som
kommer att saknas inom ett visst antal år. Vid intervjuer lyfts att välfärdsteknik,
demografisk utveckling och länsövergripande arbete är några av faktorerna som
påverkar hur kompetensförsörjningen kommer att se ut framgent.

Ett första steg i att säkerställa kompetensförsörjningen anges vara att fler medarbetare
ska erbjudas möjlighet att arbeta heltid. Från intervjuer framhålls att arbetet med att
skapa möjlighet för medarbetarna att arbeta heltid har kommit så långt som det är
möjligt. Det uppges nu vara en fråga om kultur och huruvida medarbetare vill arbeta
heltid eller deltid.

I verksamhetsplanen framgår särskilda mål om att öka andel heltidsanställda eller andel
tillsvidareanställda som ökat sin sysselsättningsgrad. Vidare finns kvalitetsfaktorer som
syftar till att mäta kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare, vilket följs upp och
mäts genom medarbetarenkäter.

I det länsgemensamma arbetet med målbilden för en Nära vård har, som tidigare
nämnts, en kompetenskartläggning skett. Utifrån denna har respektive kommun tagit
nästa steg och analyserat/kartlagt vilka de kritiska yrkesbefattningarna är, vilka
kompetensförsörjningsaktiviteter som sker idag samt vilka ytterligare aktiviteter som
behöver ske. Kommunerna har även fått se över inom vilka
kompetensförsörjningsområden där det finns behov av att kunna samverka
länsgemensamt.

Några av de aktiviteter som sker i Lindesbergs kommun idag är:

- Heltidsresan.
- Äldreomsorgslyftet (utbildning av vårdbiträden till undersköterskor).
- Utökning av antal enhetschefer inom särskilda boenden.
- Nytt arbetstidsmått för nattpersonal.
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De kompetensförsörjningsaktiviteter som skulle vara relevanta att genomföra utifrån den
kartläggning som gjorts anses bland annat vara:

- Inventera vad medarbetarna vill ha och upplever som attraktivt.
- Kontinuerlig kompetensutveckling för chefer i förändringsledning.

Utöver att ha nog med personal krävs även att det finns rätt och behörig personal. En
utmaning som beskrivs är att säkerställa de krav som finns på kommunen som en del av
förvaltningsområdet för det finska språket. Intervjuade konstaterar att det är ett svårt
område. Det är inte möjligt att ha en särskild enhet för finska individer,
tillvägagångssättet har istället varit att ha en projektanställning via kommunkontoret för
att möta upp de med finsktalande behov.

Medborgardialoger

Ett sätt för att fånga in och beakta medborgarnas syn på framtidens äldreomsorg är att
genomföra s.k. medborgardialoger. Vi noterar att det 2016-2017 genomförts en
slutrapport utifrån fokusgruppsintervjuer avseende vilka boenden som efterfrågas. Det
var sammanlagt nio fokusgrupper där en av dessa även bestod av sverigefinnar.

Det har inte genomförts medborgardialoger i liknande omfattning sedan slutrapportern
upprättades. Intervjuade uppger däremot att det förs löpande dialog exempelvis genom
tillväxtförvaltningens och strategens arbete där en fråga som undersöks kan vara vad
som efterfrågas av äldre när man bor hemma.

Bedömning

Revisionsfråga 2: Finns det en tydlig och ändamålsenlig framtidsstrategi avseende
utbud av äldreomsorg? Fokus på flexibilitet och effektivitet.

Delvis.

Bedömningen baseras på följande:
- Det finns till viss del dokumenterade underlag som visar på behov och

förutsättningar inom boendeplanering, kompetensförsörjning och digitalisering. Inom
granskningen noterar vi att det har upprättats en plan för lokal- och
bostadsförsörjning, däremot visar denna inte tydligt på antal boenden som behövs
de kommande åren. Därutöver har beslut tagits av nämnd om strategi för
implementering av välfärdsteknik, denna är dock inte upprättad än.

- Det saknas en tydlig, övergripande och sammanhållen strategi/planering för hur
arbetet med såväl boenden som kompetensförsörjning och digitalisering ska
genomföras. Detta är särskilt angeläget då det vid intervjuer framkommer att det
finns en medvetenhet om behoven, men inte en plan hur dessa behov ska
tillgodoses.

Vi ser det som angeläget att nämnden fortsätter att upprätta strategier och riktlinjer för
det fortsatta arbetet avseende hur äldreomsorgens utbud (boenden,
kompetensförsörjning och digitalisering) ska utformas. Särskilt vill vi poängtera att detta
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bör ske på ett sammanhållet sätt där strategierna integreras med varandra för att möta
samtliga framtida behov som finns.

Beslutsunderlag
Revisionsfråga 3: Är beslutsunderlagen inom området heltäckande? Fokus på
konsekvensanalys och jämförelse med likartade kommuner.

Iakttagelser

Konsekvensanalyser

Den strategiska lokal- och bostadsförsörjningsplanen 2021 har en tidsplan som sträcker
sig tio år framåt samtidigt som planen beskrivs uppdateras efter hand. Från planen
framgår vilka utmaningar som finns i dagsläget inom de olika verksamheterna,
exempelvis behov av boenden och bristfälliga lokaler. Däremot framgår det inte hur
många boenden som behövs och vilka former av boenden som behöver byggas. Utifrån
de intervjuer som genomförts inom granskningen beskrivs formerna, för hur bl.a.
demensboendeplatser ska se ut, inte vara tydliggjorda än.

Utifrån de prioriteringsbeslut kring ny- och ombyggnationsprojekt av boenden inkluderas
ibland analyser kring vad ett sådant projekt innebär kopplat till bl.a. antal platser,
kvalitetsfaktorer och nyttjande av fastighet. För flertalet av besluten framgår dock att det
kvarstår utredningar och beslut på förväntade kostnader utanför budget, exempelvis
hyreskostnader, personalkostnader och löpande driftskostnader. Något som intervjuade
konstaterar är att boenden inte byggs om driften av det inte kan säkerställas
ekonomiskt.

I övrigt ingår även ett konsekvensperspektiv i ärendebeskrivningen kopplat till
prioriteringsbeslutet. Av det går att utläsa bl.a. eventuella krav på vite om beslut om
boende inte kan verkställas samt kostnadsökningar vid eventuella externa placeringar.

I den kompetenskartläggning som skett inom arbetet med den länsgemensamma
målbilden för nära vård i Örebro län har kommunerna fått besvara vilket mönster som
framgår av kartläggningen och om det finns strategiska vägval som behöver göras.
Dessa är några av slutsatserna från Lindesbergs kommun som behöver genomföras
kopplat till de förutsättningar som finns i dagsläget:

- Utbilda enhetschefer för att stärka yrkesrollen.
- Stärka kompetensen kring psykisk ohälsa då vårdbehoven blir allt mer komplexa.

Jämförelser

I den strategiska lokal- och bostadsförsörjningsplanen görs det jämförelser inom
kommunen där planen bl.a. konstaterar att det finns en snedfördelning inom kommunen
då antal boenden varierar beroende på vilken del i kommunen som avses. Detta
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framhålls även vid intervjuer då kommunen betraktas som en kommun med långa
sträckor, något som även påverkar bränslekostnader.

Inom andra områden görs det däremot jämförelser mellan Lindesbergs kommun och
andra liknande kommuner. En sådan jämförelse sker genom verktyget Kolada som8

används för att jämföra kostnader och andra nyckeltal inom bl.a. äldreomsorgen med
andra kommuner.

I följande tabell redovisas några av de nyckeltal som jämförs med liknande kommuner.

Nyckeltal Lindesbergs
kommun

Liknande
kommuner

Länsvärde

Brytpunkt mellan hemtjänst och särskilt boende
i beviljade timmar per månad.

86,4 58,9 91,9

Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar för
timregistrerade hemtjänsttagare 65+ i
ordinärt boende med hemtjänst, månaden före
inflytt till särskilt boende.

42,6 64,3 64,9

Kostnad särskilt boende äldreomsorg,
kr/brukare.

937 707 969 718 1 354 969

Kostnad hemtjänst äldreomsorg,
kr/hemtjänsttagare.

328 281 330 401 402 597

Tabell 2. Nyckeltal.

Ovan tabell visar på att det finns flertalet nyckeltal där Lindesbergs kommun ligger i
paritet med liknande kommuner. Detta är också något som lyfts vid intervjuer. Däremot
framhålls av intervjuade att det finns sämre ekonomiska förutsättningar sett till
ekonomiska ramar för äldreomsorgen i Lindesbergs kommun jämfört med liknande
kommuner.

Något som intervjuade lyfter är även att det saknas budgeterade medel för ca 30
årsarbetare i relation till den insatser som genomförs. Detta är också en av
anledningarna till att det förs diskussioner inom nämnd och förvaltning för att hitta en
definition av vad “skälig levnadsnivå” är i relation till vad verksamheten kostar.

Bedömning

Revisionsfråga 3: Är beslutsunderlagen inom området heltäckande? Fokus på
konsekvensanalys och jämförelse med likartade kommuner.

Nej.

Bedömningen baseras på följande:
- Det saknas beslutsunderlag inom väsentliga områden som berör framtidens

äldreomsorg, exempelvis en långsiktig äldreomsorgsplan, och som tar ett
helhetsgrepp kring området.

8 Databas för kommuner och regioner.
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- Vidare är det långsiktiga beslutsunderlag som finns (Lokal- och
bostadsförsörjningsplan) ej heltäckande då det finns en avsaknad av hur många
boenden samt vilka former av boenden som behöver byggas för de kommande åren.

Uppföljning
Revisionsfråga 4: Finns det en tillräcklig uppföljning av arbetet med att utforma
framtidens äldreomsorg till omfattning och innehåll?

Iakttagelser

För att säkerställa att arbetet med framtidens äldreomsorg sker på ett ändamålsenligt
sätt är det väsentligt att följa upp arbetet. Utifrån vad som framgått under tidigare
revisionsfrågor (1-3) noterades att det saknas en sammanhållen plan. Detta tydliggörs
även kring den uppföljning som sker då det inte finns någon sammanhållen plan som
följs upp. Nedan redovisas det uppföljningsarbete som sker.

Den strategiska lokal- och bostadsförsörjningsplanen definierar inte specifikt när
uppföljning ska ske. Vad som framgår är att planen uppdateras efter hand och hålls
levande. Någon särskild uppföljning har hittills ej skett.

Underlaget för jämförelser med liknande kommuner (Koll på äldreomsorgen 2021)
uppdateras april, augusti och december. Det finns ingen formell styrning för hur den ska
rapporteras och följas upp till nämnd, däremot lyfter företrädare från nämnden att
nämnden får kontinuerlig information om hur kommunen ligger till, exempelvis vid
information från förvaltningschef under nämndsammanträden.

Vid intervjuer beskrivs det finnas en väl fungerande rapportering från förvaltning till
nämnd generellt. I beredningen inför nämndssammanträden finns nämndsordförande,
vice ordförande, förvaltningschef, strateg, ekonomi och verksamhetschefer för
äldreomsorgen samt individ- och funktionsstöd. Intervjuade lyfter att det även här sker
en stor del informationsutbyte. Det framhålls att nämnden kan utveckla arbetet med att
tydligare efterfråga vad som ska redovisas, även om detta samtidigt beskrivs fungera
väl.

Från uppföljning av verksamhetsplan 2021 (verksamhetsberättelse) punktas ett antal
framtida utmaningar och prioriterade områden upp. Det har inget särskilt perspektiv mot
framtidens äldreomsorg, däremot omfattas framtidens äldreomsorg indirekt. Följande är
de områden som tas upp:

● Resursfördelning hemtjänst
● Heltidsresa & kompetensförsörjning
● Boendeplatser utifrån samhällsförändringar
● Samverkan
● Digitalisering och välfärdsteknik
● Ekonomi
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Ovan områden är således inte en särskild uppföljning utifrån långsiktiga strategier. Det
är istället en beskrivning av det arbete som pågår inom respektive område utifrån att
dessa identifierats som en utmaning. För Digitalisering och välfärdsteknik anges
exempelvis att det är ett område som bör fortsätta prioriteras, men ger inte en bild av
hur långt arbetet kommit eller vad som kvarstår. Här ska tilläggas att nämnden,
2022-04-13, beslutade om att en strategiplan för välfärdsteknik ska upprättas. Från
nämndens beslut framgår att en delrapportering ska ske till nämnd under oktober månad
2022. Av ärendebeskrivningen tydliggörs att effektmål kopplat till implementering av
välfärdsteknik ska sättas upp och sedan följas upp.

Övrigt som rapporteras/följs upp via beredning eller nämndsammanträden med koppling
mot äldreomsorg (ej långsiktigt) är:

● Tertialrapport/delårsrapport.
● Ej verkställda beslut.
● Externa placeringar.
● Lägesrapport som beskriver det ekonomiska läget, nämndens kvalitetsfaktorer och

utvecklingsmål.
● Boendeplatsfördelning.

Bedömning

Revisionsfråga 4: Finns det en tillräcklig uppföljning av arbetet med att utforma
framtidens äldreomsorg till omfattning och innehåll?

Delvis.

Bedömningen baseras på följande:
- Nämnden får olika typer av uppföljning kopplat till äldreomsorg, som framgår ovan.

Denna uppföljning ger dock inte en samlad bild avseende framtidens (långsiktig)
äldreomsorg.

- Vidare framgår att det till stor del saknas tydliga styrande dokument och konkreta
långsiktiga strategier för arbetet med att utforma framtidens äldreomsorg (se
revisionsfråga 1). Eftersom att det inte finns konkreta direktiv för hur arbetet ska
bedrivas får det även konsekvenser på den uppföljning som sker till nämnd då det
inte framgår vad som ska följas upp.

Ett förbättringsområde är att dels upprätta en tydlig plan/strategi för arbetet med
framtidens äldreomsorg som omfattar en beskrivning av behov av äldreomsorg och olika
typer av insatser (hemtjänst och boenden) samt på vilket sätt dessa behov ska
tillgodoses, men även att det tydligt framgår direktiv för hur och när uppföljning av detta
arbete ska ske.
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Beslut
Revisionsfråga 5: Fattar nämnden tydliga och aktiva beslut utifrån uppföljning avseende
framtidens äldreomsorg?

Iakttagelser

I ovan avsnitt, revisionsfråga 4, framkom att det inte fanns en tillräcklig uppföljning av
arbetet med att utforma framtidens äldreomsorg. Utifrån detta påverkas även
förutsättningarna för vilka beslut som går att fatta utifrån rapportering avseende
framtidens äldreomsorg, i och med att det inte finns en tillräcklig uppföljning.

De beslut som tagits av nämnd med koppling mot framtidens äldreomsorg utifrån
uppföljning är:

- Prioriteringsbeslut av ny- och ombyggnationsprojekt (2021-10-14)
- Upprättande av Strategiplan för välfärdsteknik (2022-04-13)

Prioriteringsbeslutet är ett beslut som nämnden tagit utifrån de behov som framkommer
av den demografiska utvecklingen. De prognoser som gjorts visar på att behovet av
boenden ökar och fortsätter att öka kommande år. Det har inte konstaterats hur många
boenden som behövs, däremot avses prioriteringsbeslutets effekter kunna börja svara
upp mot behoven som finns fram till 2030.

Som nämnt tidigare finns det välfärdsteknik implementerat i nämndens verksamheter
idag, exempelvis trygghetslarm, nyckelfri hemtjänst och digital tillsyn. Beslutet om
upprättandet av Strategiplan för välfärdsteknik är dock ett beslut som tagits till följd av
att det konstateras att en sådan plan behövs för att arbetet ska leda till en varaktig
förändring och kunna göra skillnad för individer och verksamheter.

Från intervjuer beskrivs det finnas en god dialog mellan nämnd och förvaltning där
aktuella beslut tas vid behov.

Bedömning

Revisionsfråga 5: Fattar nämnden tydliga och aktiva beslut utifrån uppföljning avseende
framtidens äldreomsorg?

Nej.

Bedömningen baseras på följande:

- Det saknas en samlad uppföljning av behov av äldreomsorg och hur dessa behov
avses att tillgodoses. Detta får även konsekvenser för nämndens möjligheter att fatta
konkreta beslut inom området.

- Av de beslut som fattats har en viss del dock en tidsram som är långsiktigt, främst
prioriteringsbeslut av ny- och ombyggnationsprojekt samt strategiplan för
välfärdsteknik. Dessa två områden är dock ej att betrakta som heltäckande
avseende området framtidens äldreomsorg.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun
genomfört en granskning av planering inför framtidens äldreomsorg. Granskningens
syfte är att bedöma om socialnämnden säkerställt att arbetet med att utforma framtidens
äldreomsorg bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att socialnämnden ej
säkerställt att arbetet med att utforma framtidens äldreomsorg bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Rekommendationer
För att utveckla granskningsområdet bör socialnämnden prioritera följande
rekommendationer:

● Att nämnden upprättar en plan/strategi som tydligt visar inriktningen för arbetet med
äldreomsorgen på lång sikt (> 3 år).

● Att upprätta beslutsunderlag (planer/strategier) som är heltäckande inom området,
dvs. att beslutsunderlagen omfattar digitalisering, utbud av boenden och övriga delar
som berör granskningsområdet.

● Att nämnden fastställer direktiv för hur, när och i vilken omfattning arbetet med
framtidens äldreomsorg ska följas upp till nämnden.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

1. Finns det en långsiktig planering
inom området? > 3 år.

Nej
Det finns en strategisk lokal- och
bostadsförsörjningsplan som sträcker
sig 10 år framåt. Nämnden har dock
inte fastställt en plan/strategi som
långsiktigt (> 3 år) visar på en samlad
bild av förutsättningar och behov som
finns för framtidens äldreomsorg, vilket
vi ser som en brist.

2. Finns det en tydlig och
ändamålsenlig framtidsstrategi
avseende utbud av äldreomsorg?
Fokus på flexibilitet och effektivitet.

Delvis
Det finns till viss del dokumenterade
underlag som visar på behov och
förutsättningar inom boendeplanering,
kompetensförsörjning och
digitalisering. Det saknas dock en
tydlig, övergripande och
sammanhållen strategi/planering för
hur arbetet med såväl boenden som
kompetensförsörjning och digitalisering
ska genomföras.

3. Är beslutsunderlagen inom
området heltäckande? Fokus på
konsekvensanalys och jämförelse
med likartade kommuner.

Nej
Det saknas beslutsunderlag inom
väsentliga områden som berör
framtidens äldreomsorg och som tar ett
helhetsgrepp kring området. Vidare är
det långsiktiga beslutsunderlag som
finns (Lokal- och bostadsförsörjnings-
plan) ej heltäckande då det finns en
avsaknad av hur många boenden samt
vilka former av boenden som behöver
byggas för de kommande åren.

4. Finns det en tillräcklig
uppföljning av arbetet med att
utforma framtidens äldreomsorg till
omfattning och innehåll?

Delvis
Nämnden får olika typer av uppföljning
kopplat till äldreomsorg. Denna
uppföljning ger dock inte en samlad
bild avseende framtidens (långsiktig)
äldreomsorg. Vidare framgår att det till
stor del saknas tydliga styrande
dokument och konkreta långsiktiga
strategier för arbetet med att utforma
framtidens äldreomsorg (se
revisionsfråga 1). Eftersom att det inte
finns konkreta direktiv för hur arbetet
ska bedrivas får det även
konsekvenser på den uppföljning som
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sker till nämnd då det inte framgår vad
som ska följas upp.

5. Fattar nämnden tydliga och
aktiva beslut utifrån uppföljning
avseende framtidens
äldreomsorg?

Nej
Det saknas en samlad uppföljning av
behov av äldreomsorg och hur dessa
behov avses att tillgodoses. Detta får
även konsekvenser för nämndens
möjligheter att fatta konkreta beslut
inom området. Av de beslut som fattats
har en viss del dock en tidsram som är
långsiktigt, främst prioriteringsbeslut av
ny- och ombyggnationsprojekt samt
strategiplan för välfärdsteknik. Dessa
två områden är dock ej att betrakta
som heltäckande avseende området
framtidens äldreomsorg.

20



2022-09-08

Tobias Bjöörn Carin Hultgren
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Lindesbergs kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från
den 2022-02-28. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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    SN 2022/30 

 Socialförvaltningen 
Patrik Borup 
 0581-811 02 
patrik.borup@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden (beredande) 

Strategiplan för välfärdsteknik 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Ge förvaltningen mer tid att ta fram en strategiplan för digitalisering 

och välfärdsteknik.  
2. Att förvaltningen ska delrapportera till nämnd under juni månad 2023 

 

Ärendebeskrivning 

 
Då välfärdsteknik är ett område som växer lavinartat med nya tjänster och nya 
produkter som hela tiden tillkommer på marknaden så breddas också 
inriktningarna på vad produkterna och tjänsterna har för nytta och för vem. Vissa 
produkter är rehabiliterande för den enskilde, andra rent kompenserande, vissa 
är endast för nöje (vilket i sig kan vara rehabiliterande). Vissa produkter är för 
personal, andra för hela verksamheter och så finns det produkter som endast är 
för den enskild (eller anhöriga).  
 
I Lindesbergs kommun finns redan idag ett visst utbud av välfärdsteknik och 
digitala hjälpmedel som används inom olika verksamheter.  
 
Det är dock av vikt att ha en strategisk inriktning i arbetet med välfärdsteknik. 
Om det inte finns, är risken stor att aktiviteterna blir enskilda projekt och 
insatser och att det blir ett ”eldsjälsprojekt”. 
 
Socialförvaltningen har ambitionen att nyttja den teknik som köps in på det 
mest effektiva sättet både för personal i deras vardagliga arbete och för de 
enskilda i deras vardag och liv.  
 
Idag saknas det en förvaltnings- och kommunövergripande strategi och en 
organisering kring hur välfärdstekniks-utvecklingen i Lindesbergs kommun 
ska bedrivas. Det handlar både om vilken inriktning kommunen ska välja 
utifrån alla möjligheter som finns och vem som ska leda och fördela arbetet 
och med vilka resurser. 
 
Det som däremot finns är en antagen regional strategiplan för Region Örebro 
län. Den knyter an till tre övergripande mål; 
1. Stark konkurrenskraft 
2. Hög och jämlik livskvalitet 
3. God resurseffektivitet 
 
Ett övergripande mål är att alla ska ha tillgång till den digitala infrastrukturen, 
genom till exempel snabbt bredband, stabila mobila tjänster som stödjer de 
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digitala tekniker som kommunen kan få möjlighet att nyttja för sina 
medborgare. De samhällsutmaningar som finns innefattar hela kommunen 
och inte bara de som kommunen idag har insatser för eller har i sina 
verksamheter inom till exempel Vård och Omsorg eller Funktionsstöd. Mycket 
arbete kan göras förebyggande med en tydlig strategi och anpassning av 
välfärdsteknik.  
 
Ingen teknik eller metod är dock bättre än dess användare och 
socialförvaltningen ser behov i att öka den digitala kompetensen. 
Förvaltningen vill maximera effekten hos de system, tjänster och produkter 
som man investerar i och då krävs det att den digitala mognaden och 
kunskapen hos de som nyttjar produkterna, det vill säga personalen, får det 
stöd och kompetensutveckling som krävs. Detta innefattar också 
förändringsledning med ett aktivt ledarskap som förstår möjligheten och 
utmaningarna med en digitalisering. Det finns stora vinster i att samverka 
över förvaltningsgränser och därigenom ta ansvar för långsiktigheten och 
möjligheten att tillsätta ett digitaliseringsråd eller en 
digitaliseringssamordnare över förvaltningsgränserna skulle vara önskvärt.  
 
Socialförvaltningen har redan idag ett antal system som skapar 
förutsättningar för att leda personal och processer effektivt i det dagliga 
arbetet. Förvaltningen vill säkra upp att dessa system används på bästa sätt 
och förhandlar numera in en kravspecifikation i avtalen där konsulttid ingår 
för att utvärdera och analysera hur effektivt vi nyttjar vår teknologi. 
 
Förvaltningen önskar skapa trygghet bland personal och enskilda genom att 
nyttja samma teknik övergripande inom alla verksamheter och söker också 
sådana lösningar för framtida implementeringar.  
 
Arbetet att ta fram en strategiplangällande digitalisering och välfärdsteknik 
har påbörjats men i det inledande arbetet att se över befintliga handlingar och 
styrdokument blir det påtagligt att avsaknad av en kommunövergripande 
strategi ger andra förutsättningar att enkelt ta fram en plan för 
socialförvaltningen.  
 
Den regionala strategin antogs av kommunen helt nyligen och har därigenom 
inte gett förutsättningar i detta ärende.  

Konsekvenser 

Då det saknas en kommunövergripande strategiplan har socialförvaltningen 
fått utgå ifrån den strategiplan region har för digitalisering (vilken kommunen 
nu har antagit). Denna är mycket övergripande och där saknas de kommunala 
ambitionerna och om så finns, tydlig viljeriktning, gällande på vilket sätt och 
vilka typer av välfärdsteknik som ska nyttjas på förvaltningen.  

Mladenka Gustafsson Patrik Borup 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Förvaltningschef 
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För kännedom: 

Enhetschef E-hälsa och Myndighetsenheten 
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Granskning av styrning och ledning av biståndsbedömning inom 

äldreomsorgen 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Att ge förvaltningen tid att göra en fördjupad analys för att se över 

kommunens tekniska och organisatoriska möjligheter att gå över till 
utförd tid. 

 Att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att använda 
utförd tid i samband med implementeringen av IBIC inom hemtjänsten  
och andra verksamheter som kan vara aktuella i Lindesbergs kommun. 

 Återrapportering till nämnd i aktuella frågor under juni 2023 
 

Ärendebeskrivning 

I Lindesberg kommun utgår den avgift som hemtjänstmottagare erhåller från 
en standardiserad schablontid för varje insats. Denna schablontid räknas 
sedan mot den satta kostnaden för vad en hemtjänsttimme i kommunen 
kostar. Lindesbergs kommun tar alltså inte hänsyn till någon form av utförd 
tid i sin avgiftsberäkning idag.  
 
Schablontiden för de insatser som beviljas av biståndshandläggarna är inte 
enbart relaterad till tiden som personalen är på plats utan tar även till viss del 
i beaktande den restid personalen har. Dock är det samma schablon över hela 
kommunen oavsett vart man bor.  
 
Enligt lag har kommunen rätt att ta ut en rimligt uppskattad schablonkostnad 
men oavsett schablontidens längd tar kommunen aldrig ut mer än 
självkostnadspriset.  
 
Hemtjänstverksamheten måste arbeta så effektivt som möjligt för att möta de 
ökande behoven av hemtjänst när antalet äldre i befolkningen ökar. Med stor 
sannolikhet kommer det att innebära att både kostnader och volymer inom 
hemtjänsten ökar de kommande åren.  
 
Tanken med att förändra arbetssätt från att arbeta med schablontid till utförd 
tid innebär i korta drag att den enskilde får betala för den faktiska tiden som 
hemtjänsten är där (upp till maxtaxan). Det innebär också att den tid som inte 
registreras men som av någon anledning utförs inte ger kommunen någon 
ersättning.  
 
Att arbeta med utförd tid har varit prioriterat i de kommuner som har LOV 
(lagen om valfrihetssystem) där privata aktörer, tillsammans med kommunen, 
utför hemtjänst i kommunen.  Det är dock inte alla kommuner med LOV som 
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arbetar med utförd tid och de senaste siffrorna pekar på att ungefär hälften av 
LOV-kommunerna använder utförd tid som ersättningsmodell. Av de 
kommuner som inte har LOV har antalet kommuner som övergår till utförd tid 
eller annat ersättningssystem (En variant av beräkning på utförd tid är att 
betala utifrån utförda insatser och inte ta tiden i beaktande alls) ökat stadigt. 
Kommunerna söker möjlighet att styra och få koll på kostnaderna på så sätt.  
 
De förväntade effekterna och de effekter som andra kommuner med utförd tid 
har kunnat påvisa är bland annat; 

 Den enskilde får den beviljade tiden utförd. 
 Ersättningen till den berörda hemtjänstgruppen sker utifrån faktiskt 

genomförd tid som verifieras genom tids- och insatsregistrering. 
 Statistik som överensstämmer med faktiska kostnader och volymer 

vilket gör det möjligt att kvantitativt följa kostnadsutvecklingen, göra 
analyser och tillsätta eller dra bort resurser mellan grupper. 

 På sikt öka rättssäkerheten när tids- och insatsrapporteringen kopplas 
ihop med avgifter till den enskilde. 

 Öka säkerheten i återkoppling till den enskilde och dess anhöriga om 
när, hur länge och av vem som insatsen utfört av. 

 
Ett av problem med schablontid är att summeringen av tid ofta blir hög när 
enskilda har många parallella insatser beviljade. Många av insatserna kan 
utföras vid samma besök. När insatserna, som i grunden är tidsberäknade, 
summeras blir tiden ofta orimligt hög. Systemet idag lämnar inte utrymme för 
att hantera denna problematik. 
 
Lindesbergs kommun har idag planerings- och insatsstyrningssystemet TES 
från Tunstall. I det finns det inbyggt att kunna insatsregistrera och starta och 
stoppa besök. Personalen använder TES-appen idag på flera sätt, bland annat 
för nyckelfri hemtjänst (lås upp dörrarna med telefonen) och att 
insatsregistrera skulle inte medföra mer än ett ytterligare moment för att 
fungera ute i hemtjänsten. Efter upplåsning ska personalen skanna en 
RFID/QR-kod på insidan av dörren för att starta insatsen och sen skanna den 
igen för att avsluta den.  Det är ett nytt arbetssätt men bör inte ses som ett 
omöjligt uppdrag.  
 

Konsekvenser 

Utförd tid skulle kunna leda till effektivare planering av hemtjänsten då inte 
planeringen behöver utgå ifrån schablonerna. Vid de tillfällen då en dusch tar 
15 minuter istället för 30 kommer utförd tid att visa det och kan vid månatlig 
avstämning analyseras och återrapporteras och påverka kommande periods 
planering.  

Det är en ökad administrativ process i arbetet med utförd tid då all tid som 
utförs ska registreras (annars erhålls inte ersättning). Dock kan teknik som 
kommunen idag redan har, men inte utnyttjar, kopplas på och nyttjas för 
instasregistreringen. 
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Att införa ett nytt arbetssätt tar tid. Det innebär en förändring i kulturen både 
för enskilda och för personal. Det innebär också att kommunen, ytterligare, 
bygger i sig i system och förlitar sig på att systemen förenklar och förbättrar.  

Mål 

Huvudumålet är att nettokostanderna ska korrelera med volymerna.  

De olika hemtjänstgrupperna ska få möjlighet och verktyg att analysera och 
följa kostnaderna systematiskt och på så sätt öka andel ”brukartid” och 
utförandegrad. 

 

Mladenka Gustafsson Patrik Borup 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Förvaltingschef 
Verksamhetschef Vård och Omsorg 
Enhetschef E-Hälsa och Myndighetsenheten 
Enhetschefer Vård och Omsorg 

För kännedom: 

Biståndshandläggare 
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2022-10-03  SN 2022/41 

 Individ och familj 
Inger Österberg 
 0581-812 17 
inger.osterberg@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden (beredande) 

Uppföljning gällande Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

inom Socialförvaltningen 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Att lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde i oktober 2021 om fördelning av 
tilläggsbudget 25 Mnkr, Dnr SN 2020/128, varav 5 miljoner förebyggande och 
hälsofrämjande. Där gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att återkomma 
med hur förvaltningen avser att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande 
arbete i ett kommunövergripande perspektiv. Återrapportering ska ske till 
nämnd i april 2022 med uppföljning i September. 
 
Individ och Familj 
 

 Under året har samtliga riskhelger (skolavslutning, Lindemarken etc) 
varit bemannat med 4-6 från socialtjänsten- socialsekreterare samt 2 st 
personal kurator/trygghetsamordnare från gymnasiet där har man i 
samarbete med polisen och föräldrar stärkt både vuxennärvaron men 
också arbetat med trygghetsskapande närvaro. 

 From våren -22 är det månatliga möten mellan Lindeskolan gymnasiechef 
kurator mfl och representanter från Socialtjänsten myndighet och 
Öppenvården. Syftet är dels att hitta nära samverkansformer för att 
främja för de elever som har behov av stöd i någon form av socialtjänsten 
både genom en ”öppen ingång” för samtal men även biståndsbeslutade 
insatser.  Socialtjänsten skall även finnas med i forum för föräldrar och 
elever för att dela information och kunskap.  

 Socialtjänsten har under våren och inledning på hösten -22 kartlagt vilka 
behov som grundskola ser behov av.  En dialog kring gemensam 
samverkansmodell men också hur socialtjänsten kan komplettera de 
professioner som finns inom grundskolan pågår för att öka föräldrastöd. 
Utifrån vad som framkommit i kartläggningen så kommer 2 tjänster 
inrättas som har riktat arbete förebyggande 
   

 20% av tjänst för samordnare på familjecentralen  
 
Funktionsstöd 
 

 Utifrån att Funktionsstöd inför IBIC (Individens behov i centrum) under 
hösten som i grund är för att främja individens egna förmågor och öka 
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självständigheten så kommer 1 tjänst som verksamhetspedagog tillsättas 
för att stärka medarbetare och arbeta nära verksamheten. 
  
Vård och Omsorg 

 Anhörigavlösare för att främja kvarboende i hemmiljö 
 Utökning av sjuksköterska och arbetsterapeut inför stärkt arbeta 

förebyggande i hemmet. 
 Processledare för IBIC införande i Socialförvaltningen 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
 Tacka för återrapporteringen.  

  
. 

Mladenka Gustafsson Inger Österberg 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Verksamhetschef Inger Österberg 

För kännedom: 

Förvaltningschef MLandeka Gustafsson  
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Tjänsteskrivelse 
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2022-09-02  SN 2022/56 

 Individ och familj 
Inger Österberg 
 0581-812 17 
inger.osterberg@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden (beredande) 

Dokumenthanteringsplan för socialförvaltningen - avdelning 

individ och familj 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Anta Dokumenthanteringsplanen för socialförvaltningen Individ och 

Familj. 

Ärendebeskrivning 

Dokumenthanteringsplanen redovisar verksamhetsspecifika allmänna 
handlingar som hanteras inom enheten Individ och Familj. Planen redovisar 
var handlingar förvaras, om de ska bevaras eller gallras, samt när de levereras 
till kommunarkivet för slutarkivering. 
 
Gällande Dokumenthanteringsplan för Individ och Familj antogs 1995 
därefter har den inte reviderats. Det gör att en ny och aktuell 
Dokumenthanteringsplan behövs antas. Nu har en sådan tagits fram, 
revidering och uppdateringar har skett av text och innehåll.  

 
Det är ansvarig nämnd som fattar beslut om eventuella ändringar och tillägg, 
efter samråd med handläggare inom verksamheten samt med arkivpersonal.  

Mladenka Gustavsson Inger Österberg 
Förvaltningschef Verksamhetschef 

För åtgärd: 

 

För kännedom: 

Förvaltningschef,  
Verksamhetschef  
Enhetschef 

Bilagor: 

Dokumenthanteringsplan 
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Dokumenthanteringsplan 

Socialförvaltningen – Individ och familj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

›› Strategi 

Plan/program 

Riktlinje 

Regler och instruktioner  
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1. Syfte 

Dokumenthanteringsplanen redovisar verksamhetsspecifika allmänna handlingar som hanteras inom 

avdelningen Individ och Familj. Planen redovisar var handlingar förvaras, om de ska bevaras eller gallras, 

samt när de levereras till kommunarkivet för slutarkivering.  

Dokumenthanteringsplanen ses över vid behov för revidering och uppdatering. 

Det är ansvarig nämnd som fattar beslut om eventuella ändringar och tillägg, efter samråd med handläggare 

inom verksamheten samt med arkivpersonal.  

2. Gallring 

Gallring innebär att allmänna handlingar förstörs. Detta får endast ske om beslut har fattats av ansvarig 

myndighet, dvs där handlingen inkommit eller upprättats. I det fall nämndens dokumenthanteringsplan inte 

ger tillräcklig vägledning ska Sveriges kommuner och regioners gallringsråd användas.  

Gallring gäller oavsett mediebärare/-format och gäller även digitala handlingar. Den fysiska och den digitala 

gallringen bör samordnas, i samarbete mellan arkivredogörare och systemförvaltare. 

Handlingar som omfattas av sekretess eller är integritetskänsliga ska förstöras under kontrollerade former – 

brännas, strimlas, tuggas eller liknande. 

 
2.1 Ur socialtjänstlagen (2001:453), 12 kap. Behandling av uppgifter 
Gallring 
1 § Anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos socialnämnden som tillhör en sådan 

sammanställning av uppgifter som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom 

socialtjänsten ska gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes i akten. Uppgifterna ska dock inte 

gallras så länge uppgifter om samma person inte har gallrats av nämnden enligt andra stycket. 

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska 

gallras fem år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört. 

Gallringen ska vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde. Lag (2003:135). 

2 § Följande handlingar får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 1 § första stycket: 

1. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om faderskap eller föräldraskap 

enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken, 

2. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om adoption, 

3. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn har placerats eller tagits emot i ett 

hem för vård eller boende, familjehem, stödboende, sådant boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket eller 

annat enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om barnet. 

Avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycket föräldrabalken som godkänts av 

socialnämnden får inte gallras förrän barnet fyllt arton år. 

Handlingar ska vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 1 § av hänsyn till forskningens behov i 

ett representativt urval av kommuner och i övriga kommuner beträffande ett representativt urval av 

personer. Lag (2015:982). 
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2.2 Ur socialtjänstförordningen 
 

7 kap. Sammanställningar av personuppgifter och gallring 

2 § Handlingar som avses i 7 kap. 3 a § andra stycket och 12 kap. 2 § tredje stycket socialtjänstlagen 

(2001:453) ska av hänsyn till forskningens behov undantas från gallring i de kommuner som ingår i 

Östergötlands, Gotlands och Västernorrlands län samt i Göteborgs kommun. I landets övriga kommuner ska 

sådana handlingar undantas från gallring när det gäller personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i 

varje månad. Förordning (2007:1316) 

 

3. Rensning 

Rensning är inte någon gallringsåtgärd och kräver därför inget särskilt beslut. Rensas bort görs handlingar 

som inte är allmänna, av tillfällig betydelse och sådant som inte tillför ärendet sakuppgift. Rensning 

innefattar även skräp som plastfickor, häftklamrar, pappersbindare, gem, tejp, gummisnoddar och dylikt. 

Rensning ska alltid ske innan leverans till kommunarkivet.  

Rensning bör i första hand avse: 

 anteckningar och meddelanden av endast tillfällig betydelse 

 utkast, kladdar och liknande arbetspapper vilkas betydelse upphört i och med att slutlig skrivelse, 

promemoria, tjänsteutlåtande, etc. färdigställts, 

 avskrifter och kopior som finns i flera exemplar,  

 avskrifter och kopior som inte behövs för att man rätt ska förstå ärendet, 

 trycksaker som inte haft någon betydelse för ärendet 

Handläggare i ärende ansvarar för rensning eftersom denne bäst kan avgöra vilka handlingar som är 

överflödiga. 

 

4. Leverans till arkivet 

Tidpunkt för leverans sker enligt överenskommelse med arkivarie. Kommunarkivet tar endast emot 

handlingar som ska bevaras och som är rensade samt logiskt ordnade. Leveransreversal ifylls på LinNet. 

5. Information av tillfällig eller ringa betydelse 

Handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse får gallras under förutsättning att de inte medför att 

allmänhetens insyn åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för rättsskipning, förvaltning och 

forskning.   

Handlingstyp Förvaring Bevaras/gallras 

Upprättade, inkomna och utskickade handlingar av tillfällig 
eller rutinmässig karaktär, t ex 

 Skrivelser för kännedom 

 Föreskrifter, cirkulär, meddelanden och liknande 

 Inbjudningar och anmälningar till externa kurser och 

konferenser 

 Reklam och broschyrer 

Valfri Vid inaktualitet 
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6. Dokumentkatalog 

Ekonomiskt bistånd 
När det i kolumnen Bevaras/Gallras anges ”5 år/Bevaras” innebär det att handlingar gallras enligt föreskrift i 

12 kap. 1-1 §§ SoL. Handlingar rörande personer födda den femte, femtonde eller tjugofemte i varje månad 

ska bevaras. I övriga fall gallras handlingarna efter fem hela kalenderår efter sista anteckningen. 

Handlingar Förvaring Gallra/Bevara Anmärkning 

Ansökningar från enskild om 

bistånd 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras 

 

 

Ärende förvaras 2 år i 

närarkiv/brandsäker aktvagga på 

försörjningsstödsenheten, bilagor 

gallras, därefter arkivförvaras 

ärendet i socialarkivet 

(se bilagor till enskilds ansökan 

om bistånd) 

Avskrifter, kopior och 

dubbletter som finns i flera 

exemplar och inte behövs för 

att man rätt ska förstå 

ärendet 

Personakt Vid inaktualitet  

Besiktningsprotokoll, kopior Personakt 5 år/Bevaras Bostadssocialt kontrakt 

Beslut i enskilt ärende om 

insats 

Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Beslut/domar i enskilt ärende 

om bistånd 

Viva och personakt 5 år/Bevaras Även ekonomiskt bistånd i 

samband med begravningshjälp 

Beslut/domar i 

förvaltningsdomstol 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Bilagor till enskilds ansökan 

om bistånd (t ex kvitton, 

räkningar mm) 

Viva och/eller 

personakt 

2 år Gallras under förutsättning att 

notering i personakten skett av 

uppgifter om bilagan (typ av 

bilaga samt summa) 

Ärende förvaras 2 år i närarkiv 

försörjningsstödsenheten, bilagor 

gallras, därefter arkivförvaras 

ärendet i socialarkivet 

Dokumentation av planering 

som rör den enskilde, t ex 

överenskommelser, 

handlingsplaner 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Egna medel, avtal Personakt 5 år/Bevaras Avtal om handhavande av annans 

ekonomiska medel 

Egna medel, räkenskaper 

enskildas medel 

Viva och/eller 

personakt 

10 år Gallringsfristen utgår från regler 

om preskription, 

preskriptionslagen (1981:130) 

Fullmakter Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Hyreskontrakt, kopia Personakt 5 år/Bevaras  

Information gällande enskild 

till och från andra enheter 

inom socialtjänsten och andra 

myndigheter 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  
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Inkomna, utgående och 

upprättade handlingar av 

betydelse i ärendet 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Inkomna, utgående och 

upprättade handlingar av 

tillfällig och/eller rutinmässig 

karaktär 

Viva och/eller 

personakt 

Vid inaktualitet,  Gallras när meddelandet inte 

längre behövs för handläggning 

eller information. 

Kallelser  Viva och/eller 

personakt 

Vid inaktualitet Kallelser till förvaltningsdomstol, 

möte med handläggare m.m. 

Meddelande från hyresvärd, 

elbolag, 

kronofogdemyndighet om 

skulder, uppsägning och 

avhysning i befintligt ärende 

 

Viva och/eller 

personakt 

Vid inaktualitet Gallras när meddelandet inte 

längre behövs för handläggning 

eller information. 

Originalhandling förvaras hos 

administratör, se Allmän 

administration 

Registerkontroller som utgör 

underlag för beslut 

Viva och/eller 

personakt 

2 år Tillförs akten i läsbar form – t.ex. 

infotorg 

Registerkontroller som endast 

har tillfällig betydelse 

Viva och/eller 

personakt 

Vid inaktualitet t.ex. SSBTEK 

Remisser till t.ex. 

arbetsförmedling, 

bostadsförmedling, läkare, 

beroendevård 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Trycksaker som inte haft 

någon betydelse för ärendet 

Personakt Vid inaktualitet  

Underrättelser från 

kronofogdemyndighet om 

avhysning 

Personakt Vid inaktualitet Originalhandling förvaras hos 

administratör, se Allmän 

administration 

Upprättade handlingar av 

betydelse i ärendet 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Upprättade handlingar av 

tillfällig betydelse och/eller 

rutinmässig karaktär 

Viva och/eller 

personakt  

Vid inaktualitet T ex informationsbrev, kallelser 

Utredningar i enskilt ärende Viva och personakt 5 år/Bevaras Gäller även Egna medel, 

bostadssocialt kontrakt, 

begravningshjälp  

Yttranden till åklagare, andra 

myndigheter och allmän 

domstol 

Viva och personakt 5år/Bevaras  

Återkravshandlingar Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras Tillägg av skuld till beslut om 

löneutmätning hos 

Kronofogdemyndigheten gallras 

vid inaktualitet (journalförs) 

Ärendeblad , 

journalanteckningar, 

utredningar 

Viva och personakt 5 år/Bevaras Ärendeblad = ”Ärende”, 

hushållsbild i Vivasystemet 

Enbart i ärenden med 

födelsedatum 5,15,25 skrivs alla 

journalanteckningar ut 

Överklaganden, med bilagor Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  
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7. Barn och unga 

7.1 Barnärenden 
När det i kolumnen Bevaras/Gallras anges ”5 år/Bevaras” innebär det att handlingar gallras enligt föreskrift i 

12 kap. 1-1 §§ SoL. Handlingar rörande personer födda den femte, femtonde eller tjugofemte i varje månad 

ska bevaras. I övriga fall gallras handlingarna efter fem hela kalenderår efter sista anteckningen. Undantag 

är Placeringsärenden barn där allt ska bevaras, se 2.2. samt ärenden innehållande beslut i domstol gällande 

mellantvång, t ex kontaktpersonsinsats enligt LVU § 22. 

Handlingar Förvaring Gallra/Bevara Anmärkning 

Anmälningar som tillhör 

ärende eller som ger upphov 

till ärende 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras 

 

T.ex. anmälningar enligt 14 kap. 1 

§ socialtjänstlagen, 

förhandsbedömningar, 

polisrapporter 

Anmälningar som inte tillhör 

ärende och inte ger upphov 

till ärende, utan tidigare 

personakt 

Viva och IoF 

administratör 

2 år T.ex. anmälningar enligt 14 kap. 1 

§ socialtjänstlagen, 

förhandsbedömningar, 

polisrapporter  

Anmälningar utanför ärende 

med befintlig personakt 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras T.ex. anmälningar enligt 14 kap. 1 

§ socialtjänstlagen, 

förhandsbedömningar, 

polisrapporter.  Tillförs befintlig 

personakt och förlänger 

gallringsfristen med 5 år 

Ansökningar med eventuella 

bilagor 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras 

 

 

Ansökningar till institutioner 

om vård 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras 

 

 

Avskrifter, kopior och 

dubbletter som inte behövs 

för att man rätt skall förstå 

ärendet 

Personakt Vid inaktualitet  

Beslut/domar i enskilt ärende 

om bistånd 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Beslut i enskilt ärende om 

insats 

Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Beslut/domar i domstol Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Dokumentation av planering 

som rör den enskilde, t ex 

arbetsplaner, 

behandlingsplaner, 

vårdplaner 

Viva och personakt 5 år/Bevaras Genomförandeplaner, SIP  

Efterlysningar av barn Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras Meddelas till polisen. Ej förväxlas 

med LVU, handräckning. Kräver 

fullmakt från vårdnadshavaren.  

Fullmakter Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  
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Förundersökning, 

meddelande om och 

handlingar rörande 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Förundersökningsprotokoll Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Handlingar rörande rättshjälp Viva och/eller 

personakt 

Vid inaktualitet  

Inkomna, utgående och 

upprättade handlingar av 

betydelse i ärendet 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Inkomna, utgående och 

upprättade handlingar av 

tillfällig och/eller rutinmässig 

karaktär 

Viva och/eller 

personakt 

Vid inaktualitet  

Journalanteckningar Viva 5 år/Bevaras Skrivs ut från Viva enbart vid 

placeringsärenden och då barn 

eller förälder tillhör 

forskningsurvalet 5, 15, 25 

Kallelser  Viva och/eller 

personakt 

Vid inaktualitet Till förvaltningsdomstol, 

rättegång, till möte med 

handläggare m.m. 

Meddelande om utskrivning 

från institutioner 

Viva och/eller 

personakt 

Gallras efter notering i 

journal. 

 

Medgivandeärende Viva och personakt 5 år/Bevaras Registreras på den vuxna 

Polisrapporter om brott eller 

misstanke om brott 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras om de ligger 

till grund för beslut om 

insats inom socialtjänsten, 

annars gallras vid 

inaktualitet.  

 

Registerkontroller som endast 

har tillfällig betydelse 

Viva och/eller 

personakt 

Vid inaktualitet  

Registerkontroller som utgör 

underlag för beslut 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras Tillförs akten i läsbar form. T ex 

infotorg 

Remisser till t.ex. läkare, BUP Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Trycksaker som inte haft 

någon betydelse för ärendet 

Personakt Vid inaktualitet  

Utredningar i enskilt ärende Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Yttranden i körkortsärenden Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Yttranden till polis och 

åklagare 

Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Åtalsunderlåtelse/att åtal ska 

väckas, meddelande i 

befintligt ärende 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Åtalsunderlåtelse/att åtal ska 

väckas, meddelande ej 

befintligt ärende 

Viva och/eller 

personakt 

Vid inaktualitet  

Ärendeblad, journalblad, 

utredningar 

Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Överenskommelser Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  
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7.2 Placeringsärenden 
Handlingar som inkommit eller upprättats i samband med att ett barn har placerats eller tagits emot i hem för 

vård eller boende, i ett familjehem eller i annat enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna, eller någon 

annan som har vårdnaden om barnet, ska bevaras. Förutom nedanstående handlingar se även 2.1 

Barnärenden.  

Överklaganden, med bilagor Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Aktivitet/process 

- Handling 

Sortering/förvari

ng 

Gallring Anmärkning 

Akter med bilagor från hem för 

vård eller boende 

Personakt Bevaras  

Anmälningar Viva och personakt Bevaras  

Ansökningar med eventuella 

bilagor 

Viva och personakt Bevaras  

Anmälningar om behov av vård 

(till institutioner) 

Viva och personakt Bevaras  

Ansvarsförbindelser Viva och personakt Bevaras  

Ansökningar om vård (till 

institutioner, förvaltningsrätt) 

med bilagor 

Viva och personakt Bevaras  

Avskrifter, kopior och dubbletter 

som finns i flera exemplar 

Personakt Vid inaktualitet  

Avskrifter, kopior och dubbletter 

som inte behövs för att man rätt 

skall förstå ärendet 

Personakt Vid inaktualitet  

Avtal med föräldrar Viva och personakt Bevaras  

Begäran om handräckning Viva och personakt Bevaras  

Beslut och beslutsunderlag Viva och personakt Bevaras Beslut i enskilt ärende och beslut i 

förvaltningsdomstol 

Beslut om förälders 

ersättningsskyldighet för barns 

vård i ett annat hem än det egna 

Viva och personakt Bevaras Beräkningsunderlag ska bifogas 

beslutet i fysisk akt 

Dokumentation av planering som 

rör den enskilde 

Viva och personakt Bevaras Vårdplaner, behandlingsplaner, SIP 

Domar Viva och personakt Bevaras  

Eftergift av förälders 

ersättningsskyldighet för barns 

vård i ett annat hem än det egna 

Viva och personakt Bevaras  

Fullmakter Viva och personakt Bevaras  

Handlingar i nämndärende Viva och personakt Bevaras  

Inkomna, utgående och upprättade 

handlingar av betydelse i ärendet 

Viva och personakt Bevaras  

Inkomna, utgående och upprättade 

handlingar av tillfällig och/eller 

rutinmässig karaktär 

Viva och/eller 

personakt 

Vid inaktualitet  

Journaler placerade barn, 

placering i intern regi 

HVB- och 

stödboende, UTF 
Bevaras 

Bifogas befintlig personakt i 

socialarkivet 
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7.3 Placering på hem för vård eller boende/stödboende i egen regi 
Handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn placerats eller tagits emot i ett hem för 

vård eller boende, i ett familjehem eller i ett annat enskilt hem som inte tillhör något av barnens föräldrar 

eller någon annan som har vårdanden om barnet, ska bevaras.  

Kallelser 
Viva och/eller 

personakt 
Vid inaktualitet 

Till rättegång, möte med 

handläggare mm 

Matchningsutredning 

(beslutsunderlag) med familjehem 

för den placerade 

Viva och personakt Bevaras Särskild utredning om 

familjehemmet se Resursregister, 

person-/resursakt 

Meddelande från institution om 

utskrivning 

Viva och personakt Bevaras  

Personakter/dokumentation om 

placerade barn från enskild 

verksamhet 

Personakt Bevaras Handlingar som tillhör personakter 

för barn som placerats eller tagits 

emot i ett hem för vård eller 

boende som är i privat regi ska 

överlämnas till den kommun som 

beslutade om insatsen. 

Överlämnandet ska enligt 

huvudregeln ske två år efter 

senaste anteckning. 

Polisrapporter om brott, eller 

misstanke om brott, om de ligger 

till grund för beslut om insats inom 

socialtjänsten 

Viva och/eller 

personakt 

Bevaras  

Placeringsmeddelanden från 

Statens institutionsstyrelse 

Viva och/eller 

personakt 

Bevaras  

Remisser Viva och personakt  Bevaras  

Särskild förordnad 

vårdnadshavare 

Viva och personakt Bevaras  

Trycksaker som inte haft någon 

betydelse för ärendet 

Personakt Vid inaktualitet  

Underställning till förvaltningsrätt, 

handlingar rörande 

Viva och personakt Bevaras  

Utredningar i enskilt ärende Viva och personakt Bevaras  

Yttrande till åklagare, tingsrätt, etc. Viva och personakt Bevaras  

Ärendeblad, journalblad, 

utredningar 

Viva och personakt Bevaras  

Överenskommelser Viva och personakt Bevaras  

Överklaganden, med bilagor Viva och personakt Bevaras  

Handlingar Förvaring Gallra/Bevara Anmärkning 

Anmälningar om in- och 

utskrivningar 

Viva UTF, HVB- och 

stödboende/ 

personakt 

2 år  

Ansökningar om plats, ej 

antagna boende 

Viva UTF, HVB- och 

stödboende/ 

personakt 

Vid inaktualitet  
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8 Vuxen 

(LVM, SOL, Våld i nära relationer) 

Handlingar gallras enligt föreskrift i 12 kap. 1-1 §§ SoL, Handlingar rörande personer födda den femte, 

femtonde eller tjugofemte i varje månad ska bevaras, i övriga fall gallras handlingarna efter fem hela 

kalenderår efter sista anteckningen. 

Avskrifter, kopior och 

dubbletter som finns i flera 

exemplar 

Personakt Vid inaktualitet  

Avskrifter, kopior och 

dubbletter som inte behövs 

för att man rätt skall förstå 

ärendet 

Personakt Vid inaktualitet  

Förteckningar över inskrivna 

boende 

HVB- och 

stödboende/Viva UTF 
Vid inaktualitet  

Journaler placerat barn 

Viva UTF, HVB- och 

stödboende 

 

Bevaras 
Journaler skrivs ut och tillförs 

befintlig personakt i socialarkivet 

Journaler vuxna Viva UTF, HVB- och 

stödboende 

5 år/Bevaras Journaler skrivs ut och tillförs 

befintlig personakt i socialarkivet 

gällande forskningsurvalet 

personer födda 5, 15, 25 

Trycksaker som inte haft 

någon betydelse för ärendet 

Personakt Vid inaktualitet  

Handlingar Förvaring Gallra/Bevara Anmärkning 

Anmälningar som tillhör 

ärende, eller befintlig 

personakt  

Viva och/eller 

personakt 

5år/Bevaras Tillförs befintlig personakt och 

förlänger gallringsfristen med 5 

år 

Anmälningar som inte tillhör 

ärende och inte ger upphov 

till ärende, personakt saknas 

IFO-administratör 1 år T.ex. anmälningar enligt 14 kap. 1 

§ socialtjänstlagen, 

förhandsbedömningar, 

polisrapporter ”LOB-ar”, 

Ansökningar med eventuella 

bilagor 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Ansökningar till institutioner 

om vård 

Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Avskrifter, kopior och 

dubbletter som inte behövs 

för att man rätt skall förstå 

ärendet 

Personakt Vid inaktualitet  

Begäran om handräckning,  

t ex LVM 

Viva och personakt 5 år/Bevaras   

Beslut/domar i domstol Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Beslut i enskilt ärende om 

bistånd 

Viva och personakt 5 år/Bevaras Inklusive beslutsunderlag 

Beslut i enskilt ärende om 

insats 

Viva och personakt 5 år/Bevaras Inklusive beslutsunderlag 
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Dokumentation av planering Viva och personakt 5 år/Bevaras Tex genomförandeplaner, 

vårdplaner, SIP 

Domar från andra 

myndigheter 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Droganalyser Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Efterlysningar Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Fullmakter Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Förundersökningsprotokoll Personakt Vid inaktualitet  

Handlingar från hem för vård 

eller boende 

Personakt 5 år/Bevaras  T.ex. månadsrapporter 

Inkomna, utgående och 

upprättade handlingar av 

betydelse i ärendet 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Inkomna, utgående och 

upprättade handlingar av 

tillfällig och/eller rutinmässig 

karaktär 

Viva och/eller 

personakt 

Vid inaktualitet  

Kallelser Viva och personakt Vid inaktualitet  

Meddelande om 

förundersökning 

Personakt Vid inaktualitet  

Meddelande om utskrivning 

från institutioner 

Viva och/eller 

personakt 

Gallras efter notering i 

journal  

 

 

Meddelande om 

åtalsunderlåtelse/att åtal ska 

väckas 

Personakt Vid inaktualitet  

Medgivandeärende Viva och personakt 5 år/Bevaras Registreras på den vuxne 

Polisrapporter om brott eller 

misstanke om brott 

Viva och/eller 

personakt 

Vid inaktualitet /Bevaras 

om de ligger till grund för 

beslut om insats inom 

socialtjänsten 

 

 

Registerkontroller som endast 

har tillfällig betydelse 

Personakt Vid inaktualitet  

Registerkontroller som utgör 

underlag för beslut 

Viva och/eller 

personakt 

2 år Tillförs akten i läsbar form – t.ex. 

infotorg 

Remisser till t.ex. 

arbetsförmedling, 

bostadsförmedling, läkare, 

beroendevård 

Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Rättshjälp, handlingar 

rörande 

Viva och/eller 

personakt 

Vid inaktualitet  

Trycksaker som inte haft 

någon betydelse för ärendet 

Personakt Vid inaktualitet  

Handlingar till 

Förvaltningsrätt 

Viva 5 år/Bevaras Alla handlingar gällande LVM 

Utredningar i enskilt ärende Viva och personakt 5 år/Bevaras  
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9. Resursregister, person-/resursakt 

9.1 Familjehem, kontaktperson/-familj samt medgivandeärende om placering 
Familjehemsutredningar förvaras i särskild resurspersonakt och ska hanteras som övriga personakter inom 

socialtjänsten gällande forskningsurvalet av personer födda datumen 5, 15 eller 25. 

Yttranden till åklagare, andra 

myndigheter och allmän 

domstol 

Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Yttranden i körkortsärenden Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Ärendeblad, journalblad, 

utredningar 

Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Överenskommelser Personakt 5 år/Bevaras  

Överklaganden, med bilagor Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Aktivitet/process 

- Handling 

Sortering/förvari

ng 

Gallring Anmärkning 

Ansvarsförbindelser för kostnader Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Ansökan om att bli familjehem, 

kontaktperson/-familj som inte 

leder till avtal 

Viva och/eller 

personakt 

2 år  

Ansökan om att bli familjehem, 

kontaktperson/-familj som leder 

till avtal 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras Ej intresseanmälningar 

Avskrifter, kopior och dubbletter 

som finns i flera exemplar 

Personakt Vid inaktualitet  

Avskrifter, kopior och dubbletter 

som inte behövs för att man rätt 

skall förstå ärendet 

Personakt Vid inaktualitet  

Avtal med t.ex. kontaktfamilj, 

kontaktpersoner, familjehem, 

placeringsavtal med 

konsulentstött familjehem 

Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Avtal med konsulentföretag Viva och personakt 5 år/Bevaras Förvaras i personakt, kopia till IoF-

administratör 

Förteckningar över 

kontaktpersoner/-familjer, 

familjehem 

Viva Resursregistret 5 år/Bevaras  

Inkomna, utgående och upprättade 

handlingar av betydelse i ärendet 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Inkomna, utgående och upprättade 

handlingar av tillfällig och/eller 

rutinmässig karaktär 

Viva och/eller 

personakt 

Vid inaktualitet  

Kallelser Viva och personakt Vid inaktualitet  

Medgivandeärende, ansökan, 

utredning och beslut 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Planering som rör den enskilde Viva och personakt 5 år/Bevaras Överenskommelser och planering 
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10. Rådgivning, socialt stöd, service – öppenvård 

Insatser i intern regi, verksamhet kan bedrivas i form av t ex familjerådgivning, missbruksbehandling, 

boendestöd antingen utifrån så kallad öppen ingång eller inom myndighetsbeslutad insats. 

 

 

 

  

 

11. Familjerätt 

11.1 Faderskap och föräldraskap 
Personakter med handlingar i utredning om faderskap/föräldraskap bevaras enligt 12 kap. 2 § SoL och 

överlämnas till arkivmyndighet/kommunarkivet när barnet uppnått myndighetsålder. 

Register över barn som vistas i 

familjehem eller annat enskilt hem 

Viva 1 år, efter att 

registret skickats till 

IVO 

Skickas till IVO i januari varje år 

Registerkontroll som utgör 

underlag för beslut 

Viva och/eller 

personakt 

5 år 

 

T.ex. misstanke- och 

belastningsregister, Kronofogden, 

Försäkringskassan, socialregister, 

dokumentation görs i Viva 

 

Registerkontroller som endast har 

tillfällig betydelse 

Personakt Vid inaktualitet  

Utredningar om familjehem, 

kontaktperson/-familj 

Viva och personakt 5 år/Bevaras Om matchning finns i 

resursutredning – flytta den till 

barnets akt 

Formulär förstasida, 

daganteckningar utredningar 

Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Aktivitet/process 

Handling 

Sortering/förvaring Gallring Anmärkning 

Minnesanteckningar 

kring enskild, öppen 

ingång 

Öppenvård 

 

Vid inaktualitet  

Åtgärder, planer gällande 

enskild, beslutad insats 

Öppenvård/ 

Viva UTF 

5 år/Bevaras  

Aktivitet/process 

- Handling 

Sortering/förvari

ng 

Gallring Anmärkning 

Anmälningar om faderskap, 

föräldraskap 

Viva och personakt Bevaras  

Anmälan om gemensam vårdnad i 

samband med bekräftelse 

Viva och personakt Bevaras Original skickas till Skatteverket, 

kopia bevaras i personakt 

Ansökningar med eventuella 

bilagor 

Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Avskrifter, kopior och dubbletter 

som finns i flera exemplar 

Personakt Vid inaktualitet  

Avskrifter, kopior och dubbletter 

som inte behövs för att man rätt 

skall förstå ärendet 

Personakt Vid inaktualitet  

Begäran om biträde i 

faderskapsutredning av annan 

kommun 

Viva  Vid inaktualitet  
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Begäran om bistånd av 

utlandsmyndighet 

Viva  Vid inaktualitet  

Beslut/domar Viva och/eller 

personakt 

Bevaras  

Brev med anledning om 

underrättelse om nyfött barn 

Viva Vid inaktualitet  

Faderskaps-, 

föräldraskapserkännande/ - 

bekräftelser 

Viva och personakt Bevaras  

Hävande av faderskap eller 

föräldraskap, handlingar rörande 

Viva och personakt Bevaras  

Identitetsstärkande handlingar Personakt Bevaras Kopia till personakt 

Inkomna, utgående och upprättade 

handlingar av betydelse i ärende 

Viva och/eller 

personakt 

Bevaras  

Inkomna, utgående och upprättade 

handlingar av tillfällig betydelse 

och/eller rutinmässig karaktär 

Viva och/eller 

personakt 

Vid inaktualitet  

Intyg (ultraljudsundersökningar, 

förlossning, utveckling etc.) 

Personakt Bevaras  

Kallelser Viva  Vid inaktualitet  

MF-protokoll för utredande av 

faderskap 

Viva och personakt Bevaras M = Mor, F = Far 

Planering som rör barnet Viva och personakt 5 år/Bevaras T.ex. överenskommelser 

Registerkontroller som endast har 

tillfällig betydelse 

Personakt Vid inaktualitet  

Registerkontroller som utgör 

underlag för beslut 

Personakt Bevaras Tillförs akten i läsbar form – t.ex. 

infotorg (Adoption, Vårdnad 

Boende Umgänge) 

Remisser Personakt 5 år/Bevaras  

Rättsgenetiska och 

rättsmedicinska undersökningar, 

handlingar rörande 

Personakt Bevaras  

Rättshjälp, handlingar rörande Personakt 5 år/Bevaras  

S-protokoll för utredande av 

faderskap 

Viva och personakt Bevaras S = Sambo 

Samtycke till assisterad 

befruktning, t ex IVF 

Personakt Bevaras Kopia i personakt 

 

Svar på inkommen 

registerförfrågan från annan 

verksamhet/myndighet 

Viva Vid inaktualitet Skyldighet att svara enligt OSL. 

Förfrågningar från t.ex. annan 

socialtjänst, frivården, 

konsultstödda familjehem, 

Försäkringskassan 

Trycksaker som inte haft någon 

betydelse för ärendet 

 Vid inaktualitet  

Underlag och beslut rörande 

nedläggning av faderskaps-, 

föräldraskapsutredning 

Viva och personakt Bevaras  

Underrättelse från skatteverket 

om inflyttat barn 

Personakt Bevaras Original i personakt 

Meddelande och bekräftelsekopia 

till skatteverket och 
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11.2 Adoptionsärenden 
Handlingar i genomförda adoptioner bevaras enligt 12 kap. 2 § SoL och överlämnas till 

arkivmyndigheten/kommunarkivet när barnet blir myndigt  

Handlingar i ej genomförda adoptioner bevaras/gallras enligt 12 kap. 1-2 § SoL - Handlingarna rörande 

personer födda den femte, femtonde eller tjugofemte i varje månad ska bevaras. 

försäkringskassa om fastställelse, 

samt eventuell kopia på dom 

Underrättelser från skatteverket 

om nyfött barn till ogift mor 

Personakt Bevaras Original skickas ifyllt till 

Skatteverket, kopia i personakt 

Underrättelse från Skatteverket 

om nyfött barn som inte är 

folkbokfört 

IFO-administratör Vid inaktualitet Utgör frågeunderlag till moder om 

huruvida det föreligger skäl att 

skapa faderskaps- eller 

föräldraskapsärende 

Underrättelse från Skatteverket 

som inte leder till utredning 

Kronologisk pärm 1 år T ex om vårdnad, inflyttat barn, 

nyfött barn som inte är folkbokfört, 

äktenskapsskillnad, folkbokföring 

U-protokoll för utredande om 

föräldraskap, ersätter tidigare 

protokoll S, Ä, MF, E 

Viva och personakt Bevaras U= utredning 

Utredningar i enskilt ärende Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Vårdnad om barn, handlingar 

rörande 

Viva och personakt Bevaras  

Yttranden till åklagare, andra 

myndigheter och allmän domstol 

Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Ä-protokoll Viva och personakt Bevaras Ä = Äktenskap 

Ärendeblad, journalanteckningar, 

utredningar 

Viva och personakt Bevaras  

Överflytt av ärende till annan 

kommun, beslut  

Viva Bevaras  

Överklaganden, med bilagor Personakt 5 år/Bevaras  

Aktivitet/process 

- Handling 

Sortering/förvari

ng 

Gallring Anmärkning 

Ansökningar med eventuella 

bilagor i ärende som inte leder till 

adoption 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Ansökningar med eventuella 

bilagor som leder till adoption 

Viva och/eller 

personakt 

Bevaras  

Ansökningar om medgivande, med 

bilagor 

Viva och/eller 

personakt 

Bevaras  

Anmälan om förslag på barn Viva och/eller 

personakt 

Bevaras  

Aktualiseringsintyg Viva och/eller 

personakt 

Bevaras  

Ansökan till tingsrätt om adoption Viva och personakt Bevaras  

Avskrifter, kopior och dubbletter 

som finns i flera exemplar 

Personakt Vid inaktualitet  
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Avskrifter, kopior och dubbletter 

som inte behövs för att man rätt 

skall förstå ärendet 

Personakt Vid inaktualitet  

Beslut/domar i 

förvaltningsdomstol 

Personakt Bevaras  

Beslut, medgivande Viva och personakt Bevaras Finns ibland översatt till annat 

språk 

Barnets ursprung, handlingar 

rörande 

Viva och/eller 

personakt 

Bevaras  

Intyg om adoptionsutbildning Personakt Bevaras  

Inkomna, utgående och upprättade 

handlingar av betydelse för 

ärendet 

Viva och/eller 

personakt 

Bevaras  

Inkomna, utgående och upprättade 

handlingar av tillfällig betydelse 

och/eller rutinmässig karaktär 

Viva och/eller 

personakt 

Vid inaktualitet  

Kallelser Viva och personakt Vid inaktualitet Till domstol, möte med 

handläggare mm 

Medgivande till socialnämnden att 

hämta uppgifter ur andra register, 

sekretessuppgift 

Personakt Vid inaktualitet  

Namnärenden, handlingar om Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Planering som rör barnet Viva och personakt 5 år/Bevaras T.ex. överenskommelser 

Referenser Personakt Bevaras  

Remisser Personakt 5 år/Bevaras  

Registerkontroller som endast har 

tillfällig betydelse 

Personakt Vid inaktualitet  

Registerkontroller som utgör 

underlag för beslut 

Personakt Bevaras  Tillförs akten i läsbar form – t.ex. 

infotorg (A, VBU) 

Rättshjälp, handlingar rörande Personakt 5 år/Bevaras  

Samtycken med bilagor Viva och/eller 

personakt 

Bevaras  

Svar på inkommen 

registerförfrågan från annan 

verksamhet/myndighet 

Viva Vid inaktualitet Skyldighet att svara enligt OSL. 

Förfrågningar från t.ex. annan 

socialtjänst, frivården, 

konsultstödda familjehem, 

Försäkringskassan 

Tingsrättens dom Personakt Bevaras Slutligt beslut 

Trycksaker som inte haft någon 

betydelse för ärendet 

 Vid inaktualitet  

Uppföljningsrapporter 

(anteckningar från hembesök etc.) 

Viva och personakt Bevaras  

Utdrag ur misstanke- och 

belastningsregister 

Personakt Bevaras  

Utdrag ur socialregister Personakt Bevaras  

Utredningar Viva och personakt Bevaras  

Yttranden från behandlande läkare Personakt Bevaras  

Yttranden från Myndigheten för 

familjerätt och föräldraskapsstöd 

Personakt Bevaras  
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11.3 Vårdnad, boende och umgänge 
Avtal gällande vårdnad, boende och umgänge får inte gallras förrän 5 år efter att barnet fyllt 18 år. Avtal för 

barn som ingår i forskningsurvalet (5, 15, 25) bevaras. Handlingar rörande personer födda övriga datum ska 

gallras fem år efter sista anteckningen i akten. 

Yttranden från nämnden för 

internationella adoptioner 

Viva och personakt Bevaras  

Yttranden från Socialnämnd till 

Tingsrätt 

Viva och personakt Bevaras  

Yttranden från Socialstyrelsens 

rättsliga råd 

Personakt Bevaras  

Yttranden till åklagare, andra 

myndigheter och allmän domstol 

Viva och personakt Bevaras  

Återkallelse av medgivande Personakt Bevaras  

Ärendeblad, journalanteckningar, 

utredningar 

Viva och personakt Bevaras  

Överklaganden, med bilagor Personakt Bevaras  

Aktivitet/process 

- Handling 

Sortering/förvari

ng 

Gallring Anmärkning 

Anmälan till tingsrätt om behov av 

särskilt förordnad vårdnadshavare 

Viva 5 år/Bevaras  

Ansökningar med eventuella 

bilagor 

Personakt 5 år/Bevaras  

Ansökan om kontaktperson vid 

umgänge 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Avskrifter, kopior och dubbletter 

som finns i flera exemplar 

Personakt Vid inaktualitet  

Avskrifter, kopior och dubbletter 

som inte behövs för att man rätt 

skall förstå ärendet 

Personakt Vid inaktualitet  

Av socialnämnden godkända avtal 

om boende, vårdnad och umgänge 

Viva och personakt 5 år/Bevaras Gallras när den enskilde fyllt 23 år 

Avtal som inte blivit godkända Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Avtal med kontaktperson Viva och 

Resurspersonakt 

5 år/Bevaras  

Beslut i enskilt ärende om insats Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Beslut/domar i 

förvaltningsdomstol 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Begäran om informationssamtal 

från förälder 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Domar från tingsrätt Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Inkomna, utgående och upprättade 

handlingar av betydelse i ärendet 

Viva och/eller 

personakt 
5 år/Bevaras 

 

Inkomna, utgående och upprättade 

handlingar av tillfällig betydelse 

och/eller rutinmässig karaktär 

Viva och/eller 

personakt 
Vid inaktualitet 

 

Kallelser 
Viva och/eller 

personakt 
Vid inaktualitet 
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Meddelande till skatteverket, 

Centrala studiestödsnämnden, 

Försäkringskassan om godkänt 

avtal 

Viva och personakt 5 år/Bevaras 

 

Motivering och beslut till att 

nämnden inte godkänt avtal 
Viva och personakt 5 år/Bevaras 

 

Personbevis Personakt 5 år/Bevaras  

Planering som rör barnet Viva och personakt 5 år/Bevaras T.ex. överenskommelser 

Påtalande om god man till tingsrätt Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Rapporter från kontaktperson 
Viva och/eller 

personakt 
5 år/Bevaras 

 

    

Registerkontroller som endast har 

tillfällig betydelse 

Personakt Vid inaktualitet  

Registerkontroller som utgör 

underlag för beslut 

Personakt 5 år efter personen 

fyllt 18 år 

Tillförs akten i läsbar form – t.ex. 

infotorg (A, VBU) 

Remiss från tingsrätt om 

samarbetsavtal 

Viva och/eller 

personakt 
5 år/Bevaras 

 

Remissvar till tingsrätt om 

samarbetssamtal 
Viva 5 år/Bevaras 

 

Rättshjälp, handlingar rörande Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Samtalsintyg för 

informationssamtal 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras Informationssamtal enligt 5 kap. 3 

a § socialtjänstlagen (2001:453) 

när en förälder överväger att 

framställa ett yrkande om vårdnad, 

boende eller umgänge 

Svar på inkommen 

registerförfrågan från annan 

verksamhet/myndighet 

Personakt Vid inaktualitet Skyldighet att svara enligt OSL. 

Förfrågningar från t.ex. annan 

socialtjänst, frivården, 

konsultstödda familjehem, 

Försäkringskassan 

Tingsrättens begäran om 

utredning 

Viva och/eller 

personakt 
5 år/Bevaras 

 

Trycksaker som inte haft någon 

betydelse för ärendet 

 Vid inaktualitet  

Underrättelser äktenskapsskillnad 

från tingsrätt 

Viva och/eller 

personakt 

Vid inaktualitet/ 

Bevaras i barnets akt 

om personakt finns 

 

Uppdrag att utse 

kontaktperson/umgängesstöd 

Viva och/eller 

personakt 
5 år/Bevaras 

 

Utdrag ur misstanke- och 

belastningsregister 
Personakt 5 år/Bevaras 

 

Utdrag ur socialregister Personakt 5 år/Bevaras  

Utredningar i enskilt ärende Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Utredningar i namnärenden till 

tingsrätten 
Viva och personakt 5 år/Bevaras 

 

Yttranden till åklagare, andra 

myndigheter och allmän domstol 

Viva och personakt 5 år/Bevaras  

Äktenskapslicens (gäller 

underåriga) 
Viva och personakt 5 år/Bevaras 
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12. Dödsboanmälningar och boutredningar 

Ärenden med ekonomiskt bistånd till begravningskostnader/ begravningshjälp redovisas under avsnittet 

Ekonomiskt bistånd. 

Ärendeblad, journalblad, 

utredningar 
Viva och personakt 5 år/Bevaras 

 

Överenskommelser (om t.ex. 

umgängesresor) 
Viva och personakt 5 år/Bevaras 

 

Överklaganden, med bilagor Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras  

Aktivitet/process 

- Handling 

Sortering/förvari

ng 

Gallring Anmärkning 

Avskrifter, kopior och dubbletter 

som finns i flera exemplar 

Personakt Vid inaktualitet  

Avskrifter, kopior och dubbletter 

som inte behövs för att man rätt 

skall förstå ärendet 

Personakt Vid inaktualitet  

Beslut/domar i enskilt ärende om 

bistånd 

Viva och/eller 

personakt 

5 år/Bevaras Ekonomiskt bistånd i samband 

med begravningshjälp 

Bouppteckningsintyg 
Viva och/eller 

personakt 
5 år 

 

Boutredningar 
Viva och/eller 

personakt 
5 år 

 

Bilagor till boutredning, t ex 

kontoutdrag och kvitton  

Viva och/eller 

personakt 
2 år 

Ärende förvaras 2 år i 

närarkiv/brandsäker aktvagga 

försörjningsstödsenheten, bilagor 

gallras, därefter arkivförvaras 

ärendet i socialarkivet 

Dödsfallsintyg 
Viva och/eller 

personakt 
5 år 

 

Ekonomiska utredningar 
Viva och/eller 

personakt 
5 år 

Bistånd till begravningskostnader, 

se under 1. Ekonomiskt bistånd 

Fullmakter 
Viva och/eller 

personakt 
5 år 

 

Information till fordringsägare 
Viva och/eller 

personakt 
5 år 

 

Inkomna, utgående och upprättade 

handlingar av betydelse i ärendet 

Viva och/eller 

personakt 
5 år 

 

Inkomna, utgående och upprättade 

handlingar av tillfällig betydelse 

och/eller rutinmässig karaktär 

Viva och/eller 

personakt 
Vid inaktualitet 

 

Journalanteckningar 
Viva och/eller 

personakt 
5 år/Bevaras 

 

Kopior på boutredningar, 

bouppteckning 

Viva och/eller 

personakt 
5 år 

 

Kopior på dödsboanmälan 
Viva och/eller 

personakt 
5 år 
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13. Budgetrådgivning och skuldrådgivning 

När det i kolumnen Bevaras/Gallras anges ”5 år/Bevaras” innebär det att handlingar gallras enligt föreskrift i 

12 kap. 1-1 §§ SoL, fem hela kalenderår efter sista anteckningen. Handlingar rörande personer födda den 

femte, femtonde eller tjugofemte i varje månad ska bevaras.  

Kopior på fakturor 
Viva och/eller 

personakt 
5 år 

 

Korrespondens 
Viva och/eller 

personakt 
5 år 

 

Mottagnings-/utlämningskvitton 

på eventuellt omhändertagna 

kontanter, bankmedel och 

värdesaker 

Viva och/eller 

personakt 
5 år 

 

Omhändertagna tillhörigheter i 

boutredningar 

Viva och/eller 

personakt 
5 år 

 

Protokoll över hembesök 
Viva och/eller 

personakt 
5 år 

 

Släktutredningar 
Viva och/eller 

personakt 
5 år 

 

Tillvaratagna patienttillhörigheter, 

boutredningar 
Personakt 5 år 

 

Trycksaker som inte haft någon 

betydelse för ärendet 

Personakt Vid inaktualitet  

Aktivitet/process 

- Handling 

Sortering/förvari

ng 

Gallring Anmärkning 

Avskrifter, kopior och dubbletter 

som finns i flera exemplar 

Personakt Vid inaktualitet  

Avskrifter, kopior och dubbletter 

som inte behövs för att man rätt 

skall förstå ärendet 

Personakt Vid inaktualitet  

Avtal med andra kommuner  Bevaras 
Kopia hos budget- och 

skuldrådgivare 

Fullmakter Personakt 5 år/Bevaras   

Inkomna, utgående och upprättade 

handlingar av betydelse i ärendet 

Boss/Boss+/ 

Personakt 
5 år/Bevaras 

 

Inkomna, utgående och upprättade 

handlingar av tillfällig betydelse 

och/eller rutinmässig karaktär 

Boss/Boss+/ 

Personakt 
Vid inaktualitet 

 

Trycksaker som inte haft någon 

betydelse för ärendet 

Personakt Vid inaktualitet  

Årsstatistik Boss/Boss+ Bevaras  

Ärenden rörande budget- och 

skuldrådgivning, ej prövade enligt 

skuldsaneringslagen 

Boss/Boss+/ 

Personakt 
5 år efter beslut 

Dokumentation av vikt för 

rådgivningen, t ex 

minnesanteckningar och i 

förekommande fall fullmakt att 

företräda den rådsökande, 

korrespondens med och beslut från 

fordringsägare, myndigheter och 

domstol 
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14. E-tjänster 

Hantering av handlingar inkomna digitalt till socialtjänsten internt eller externt via e-tjänsteportalen. 

Huvudregel gäller att allmänna handlingar skall bevaras på ursprungligt medium. Däremot är det tillåtet att 

överföra digitalt upprättade uppgifter i allmän handling från ett IT-system till ett annat, t ex genom 

konvertering eller migrering. Det väsentliga är att handlingarna bevaras i ursprungligt skick och med det 

innehåll och i den form som de hade när de inkom till eller upprättades hos myndigheten. 

Aktivitet/process 

- Handling 

Sortering/förvaring Gallring Anmärkning 

Ansökningar från enskild 

om bistånd, med 

eventuella bilagor 

Open ePlatform, Viva 

och/eller personakt 

 

5 år i Open ePlatform Aktivitet i Mina Sidor 

speglar personärende i 

Viva, avslutas vid 

ärendeavslut i Viva 

Ansöka om stöd för barn, 

ungdom eller vuxen enligt 

SoL 

Inkommer i Open 

ePlatform  

2 år i Open ePlatform Registreras/hanteras i 

Viva och personakt 

Boka tid för bekräftelse av 

föräldraskap 

Inkommer i Open 

ePlatform  

6 månader i Open 

ePlatform 

Information om nyfödda 

eller ofödda barn, 

registreras/hanteras i 

personakt Familjerätt 

 

Intresseanmälan för dig 

som vill bli jourhem, 

familjehem, kontaktfamilj, 

kontaktperson 

Inkommer i Open 

ePlatform 

2 år i Open ePlatform Registreras/hanteras i 

Viva och personakt 

 

Orosanmälan barn som far 

illa/mår dåligt 

Intern orosanmälan för 

barn 

Inkommer i Open 

ePlatform 

2 år i Open ePlatform Registreras/hanteras i 

Viva och personakt 

 

15. Allmän administration inom individ och familjeomsorgen 

Här redovisas sådana handlingar som inte tillhör personakter inom individ och- familjeomsorgen.  

Ärenden rörande budget- och 

skuldrådgivning, prövade enligt 

skuldsaneringslagen 

Boss/Boss+/ 

Personakter 
5 år efter beslut 

Dokumentation av vikt för 

rådgivningen, t ex 

minnesanteckningar och i 

förekommande fall fullmakt att 

företräda den rådsökande, 

korrespondens med och beslut från 

fordringsägare, myndigheter och 

domstol 

Aktivitet/process 

- Handling 

Sortering/förvari

ng 

Gallring Anmärkning 

Anmälningar som inte tillhör 

ärende och inte ger upphov till 

ärende, personakt saknas 

IoF-administratör 2 år T ex anmälningar enligt 14 kap. 1 § 

socialtjänstlagen, 

förhandsbedömningar, 

polisrapporter ”LOB-ar” 

Begäran om registerutdrag från 

andra myndigheter, företag och 

enskilda 

IoF-administratör/ 

socialsekreterare 

Vid inaktualitet  
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Delegationslistor till socialnämnd IoF-administratör 2 år Finns i VIVA 

Hyreskontrakt 

(andrahandskontrakt), 

besiktningsprotokoll etc. för 

bostäder som tillhandahålls av 

socialtjänsten 

IoF-administratör 2 år efter kontraktet 

upphört gälla 

Under förutsättning att hyresskuld 

eller besiktningsanmärkning inte 

kvarstår 

Inkomna, utgående och upprättade 

handlingar av tillfällig betydelse 

och/eller rutinmässig karaktär 

IoF-administratör Vid inaktualitet 

 

Meddelanden om placering av 

barn i kommunen från annan 

kommun 

Familjehems-

sekreterare 

När placering 

upphört 

Om man inte får kännedom om när 

en placering upphör kan 

meddelandena gallras 5 år efter 

sista notering 

Medling med anledning av brott, 

akt/dokumentation 

Handläggare i 

medlingsärende 

Vid inaktualitet Anteckningar i ärende, kopior av 

polisrapporter mm 

Rapporter och meddelande som 

inte tillhör ärende och inte ger 

upphov till ärende 

IoF-administratör 1 år T.ex. meddelanden om avhysning, 

hyresskuld, elskuld, 

bostadsstörning m.m. 

Svar på inkommen 

registerförfrågan från annan 

verksamhet/myndighet 

IoF-administratör Vid inaktualitet Skyldighet att svara enligt OSL. 

Förfrågningar från t.ex. annan 

socialtjänst, frivården, 

konsultstödda familjehem 

Underlag för debitering och 

fastställande av avgift, föräldrars 

underhållsbelopp till kommunen 

för placerat barn 

IoF-administratör Vid inaktualitet Vårdavgift/föräldrars 

underhållsbelopp för placerat barn.  

Beslut och beräkningsunderlag 

bifogas personakt i barnärende 

Ersättningar till kontaktperson, 

kontaktfamilj och familjehem 

IoF-administratör 7 år Underlag för 

utbetalningar/arvodering  
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Socialnämnden (beredande) 

Uppdrag från kommunstyrelsen om att utvärdera möjligheterna 

med att ansluta hushåll med fiber som ett komplement till 

traditionell omsorg 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 att ge uppdrag till förvaltningen att utvärdera möjligheterna med att 

ansluta hushåll med fiber som ett komplement till traditionell omsorg 
 att uppdraget ska inkluderas och vara en del i nämndens kommande 

strategiplan för välfärdstekning. 
 Att uppdraget om utvärdera möjligheterna för anslutning av fiber ska 

återrapporteras till nämnden april 2023. 

Ärendebeskrivning 

 Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi -För ett uppkopplat Sverige 
2025. Den innehåller 3 tydliga delmål för alla medborgare och företag i 
Sverige. - 98 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s, eller 
fiber i absoluta närhet. -99,9 procent ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s -100 
procent ska ha tillgång till minst 30 Mbit/s.  
2021 hade 65 procent av hushållen i Lindesbergs kommuns tillgång till minst 
100 Mbit/s. På landsbygd 44 procent.  
 
Lindesbergs kommun har varit involverat i arbetet med bredbandsutbyggnad 
sedan 2010 i olika former. Det har inte funnits en tydlig strategi för hur 
kommunen ska arbeta med frågan och i vilken hastighet kommunen vill 
arbeta med att driva på utbyggnaden.  
Under pandemin blev det extra tydligt att fiber numer är ett Need to have, 
snarare än som tidigare Nice to have och det mesta tyder på att snabb 
uppkoppling kommer vara en grundförutsättning för de flesta verksamheter 
inom näringsliv, offentlig sektor och i det privata.  
Sedan november 2021 har rollen som bredbandssamordnare tilldelats 
näringslivsavdelningen och en fibergrupp är utsedd med representanter från 
olika förvaltningar och bolag för att tillsammans arbeta med att fibrera 
återstående hushåll och företag.  
Tillsammans med operatörer, Region Örebro Län, Post- och telestyrelsen 
försöker näringslivsavdelningen få till så många bredbandsanslutningar som 
möjligt. Post- och telestyrelsen kommer att bidra med stöd till och med 2025 
och stödet kommer uppgå till ca 1 miljard/år nationellt. Under 2020 fick 
operatörer ca 8 miljoner i statligt stöd för att fibrera hushåll och företag i 
Lindesbergs kommun. Dessa används nu för ett projekt i Lia-Frövi.  
För att nå de resterande procenten i regeringens bredbandsmål kommer det 
att krävas mer än det stöd som PTS erbjuder.  
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I dagsläget består kommunens insats i form av dialog med Regionens 
samordnare och PTS gällande det statliga stödet, dialog med operatörer, 
dialog med kommuninvånare och dokumentering. Kopparnätet, 2G och 3G är 
dessutom under avveckling.  
Under maj-okt kommer det att genomföras en så kallad Täckningskoll för att 
se hur den mobila täckningen ser ut i hela kommunen. Detta för att kartlägga 
var behoven är allra störst.  
Omvärldsbevakning och samråd med region och länets kommuner har 
resulterat i några förslag att ta ställning till hur Lindesbergs kommun ställer 
sig till fortsatta arbetet med utbyggnad.  
Det finns ett antal möjligheter för kommunen att bidra till ökad täckningsgrad 
på, framförallt, landsbygden. En bredbandspott gör det möjligt att samarbeta 
och öka hastigheten och täckningsgraden när möjligheter uppstår.  
 
Kommunal kanalisation – I samverkan med operatörer finansierar 
kommunen kanalisation till ytterområden som annars inte är aktuella för 
operatörer. Kommunen äger kanalisationen och skriver nyttjanderättsavtal 
med operatören och möjliggör då fibrering av ytterområden.  
 
Stamläggning – vid de tillfällen då operatörer inte visar intresse av att 
samförlägga när ett grävarbete utförs så lägger kommunen tomma rör för att 
senare nyttjas av operatör. Detta för i möjligaste mån förhindra att det behövs 
grävas flera gånger på samma plats. Inom den kommunala koncernen bör det 
finnas en samsyn om fibrering och kostnad. I de fall då externa aktörer utför 
grävarbete bör kommunen även där vara aktiva att samförlägga för att se till 
att det läggs rör för fiber.  
 
Välfärdsportar – kommunen finansierar anslutningar till de hushåll som 
tackar nej till operatörer och äger sedan anslutningen tills den dag 
fastighetsägaren är villig att köpa anslutningen till marknadspris. Den 
enskilde kan då ej nyttja denna fiber under tiden utan det är kommunen som 
nyttjar den endast. Detta för att höja anslutningsgraden så fler projekt blir 
verkliga och skapa attraktiva bostäder på landsbygden för kommande 
generation.  
 
Kommunal finansiering för äldre. E-hälsa – Det bor 1099 personer på 
landsbygden som är äldre än 65 år och som inte har anslutning till fiber, eller 
fiber i absoluta närhet i nuläget. Kommunal finansiering för dessa kan bidra 
till att de kan bo längre hemma och nyttja kommunens och regionens digitala 
verktyg för vård och omsorg vilket i sin tur kan bidra till minskade kostnader 
för till exempel hemtjänst och vårdplatser.  
Kostnaden för finansiering av äldre bör räknas fram i relation till vad kostnad 
för vad traditionell vård väntas kosta. Välfärdsportar kan användas som 
envägskommunikation för vård och omsorg och bekostas då av kommunen för 
endast dessa användningsområden.  
Samverkansavtal – När marknaden inte är tillräckligt attraktiv för 
operatörer, även med statligt stöd, kan fördjupad samverkan genom en 
överenskommelse vara en lösning. Det kan även vara en lösning att upphandla 
bredbandsutbyggnaden. Kostnaden beror på hur många hushåll och avstånd 
däremellan som återstår. 
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Strategiplan – i april beslutade nämnden att ge uppdrag till förvaltningen  
 Att ta fram en strategiplan för välfärdsteknik som ska ligga till grund för 
vidare implementering och riktning inom välfärdsteknik, Dnr: SN 2022/30. 
Arbetet med att utvärdera möjligheterna med att ansluta hushåll med fiber 
som ett komplement till traditionell omsorg bör vara en del av innehållet i 
kommande strategiplan. 
 
 

Konsekvenser 

Presentera ekonomiska, miljö eller andra konsekvenser. Finns det antagna 
mål, riktlinjer, policys eller andra nämnds- eller kommunövergripande 
styrdokument. 

Madde Gustafsson  Peter Björklund 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg 
Socialchef 

För kännedom: 

Enhetschef e-hälsa och Myndighet 
Näringslivsutvecklare (fibersamordnare) 
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2022-09-09  Dnr 

 Socialförvaltningen 

Maria Arnesson 

0581-811 24 
Maria.arnesson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Hällefors- Nora-, Ljusnarsbergs- och Lindesbergs 
kommun 

Avtalssamverkan mellan SNÖL kommunerna 

 

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta 
 

 Personligt ombud blir en ordinarie verksamhet i Norra 
länsdelen från 2023-01-01 
 

Personliga ombuden finansieras till viss del av statsbidrag via 
Länsstyrelsen fördelning. Sedan den 1 augusti 2013 gäller 
förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som 
bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. Resterande kostnader fördelas 
mellan kommunerna via vedertagen fördelningsnyckel. 

. 

Ärendebeskrivning 

Under år2017-2018 gav socialcheferna i Norra Örebro län ett uppdrag till 
Nora och Lindesberg att utreda möjligheten att ha en gemensam organisation 
kring personligt ombud. Kommunerna tog ett gemensamt beslut att införa 
personliga ombud som ett projekt mellan 2018-2020 för att sedan 
permanenta verksamheten från 2021.  

Beslutet fattades inte fullt ut utan Nora och Lindesberg valde att ha personligt 
ombud kvar i organisationen. 

Syftet med verksamheten är att kommuner enligt Socialtjänstlagen har ett 
ansvar (5 kap 7 och 8 §§ SoL) för att söka upp personer med psykisk 
funktionsnedsättning, kartlägga behov samt erbjuda insatser i form av stöd 
och service. Det är också kommunens ansvar att initiera samverkan med 
andra berörda myndigheter och med organisationer. 

Det ska finnas en ledningsgrupp med representater från Region, Kommun, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedling och Brukarorganisationer.  
Verksamheten har gemensam ledningsgrupp tillsammans med personliga 
ombud i Örebro. 

I dagsläget finns ett personligt ombud anställt och finns tillgänglig i Nora och 
Lindesberg. Annons finns ute för att rekryterar ytterliggar ett personligt 
ombud under förutsättning att erfoderliga beslut tas. 
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Ekonomi 

Finanseras till viss del av stadsmedel och resterande utifrån antagen 
fördelningsnyckel, vilket innebär att Lindesbergs 51%, Nora 24 %, Hällefors 
15% och Ljusnarsberg 10%. 

Hur mycket som finanseras av stadsmedel får kommunerna veta under våren 
nästkommande år. 

1.1.  Kostnadsfördelning av kommunen och länsstyrelsens medel  

Personal   

Personalkostnad       1 240 000 kr  

Intäkt länsstyrelsen -       620 000 kr  

Utrustning och 
materiel   

Utrustning            15 000 kr  

Övrigt   

Resor            60 000 kr  

Konferens            30 000 kr  

Handledning            20 000 kr  

Ny litteratur               5 000 kr  

Föredrag            20 000 kr  

Totalt    770 000 kr  

2.  

  Fördelning Kostnad 

Hällefors 15%    115 500 kr  

Lindesberg 51%    392 700 kr  

Nora 24%    184 800 kr  

Ljusnarsberg 10%      77 000 kr  

Totalt 100%    770 000 kr  

 

Konsekvenser 

Man har fattat beslut om en höjning av statsbidrag för Personliga ombuden fram till 
2022 med 130 miljoner årligen. Hur mycket Norra länsdelen får beror på hur många 
som ansöker om bidrag från alla Sveriges kommuner. Vi får inte besked förrän mars, 
året vi ansöker.  

 

 

 

Madde Gustafsson Maria Arnesson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 
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För kännedom: 

 

Bilagor: 

Verksamhetsbeskrivning för Personligt Ombud i Örebro Norra Länsdelar 

Verksamhetsbeskrivn

ing för Personligt Ombud i Örebro Norra Länsdelar.docx 
 
Förslag till personligt ombud 

Förslag till personligt 

ombud (002).docx  
Mall Projektdirektiv Personligt ombud 

Mall Projektdirektiv 

Lindesberg personligt ombud.doc 
 

Uppdragsbeskrivning Personligt ombud 

Bilaga 

uppdragsbeskrving PO.docx 
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    SN 2022/101 

 Socialförvaltningen 
Peter Björklund 
   
peter.bjorklund@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden (beredande) 

Samverkan Familjehem 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Att kommunerna Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors bildar 

en gemensam familjehemsenhet. 
 Att uppdra till socialförvaltningen Lindesberg kommun att ta fram en 

avtalssamverkan för gemensam familjehemsenhet mellan 
kommunerna Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors.  

Ärendebeskrivning 

 
Familjehem. 
Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar. De behöver komma till en 
familj där de kan få trygghet, omsorg och kärlek. Ett familjehem är en familj 
eller person som tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem. För en kortare 
eller längre tid fungerar familjehemmet som barnets eller ungdomens familj, 
med allt det innebär av tid, kärlek, regler, läxor, tandläkarbesök och liknande.  
 
En familjehemsplacering kan bli aktuell genom en ansökan från föräldrarna 
eller genom att andra gjort anmälan till socialtjänsten på grund av oro för 
barnet/ungdomen. Familjehemsplaceringar föregås alltid av en omfattande 
utredning av barnet/ungdomens behov samt föräldrarnas och nätverkets 
möjligheter att tillgodose dessa behov. Andra insatser för att möta behoven 
ska vara prövade innan man fattar ett beslut om placering i familjehem. 
 
Att vara familjehem innebär en aktiv kontakt med socialtjänsten. Det gäller 
både planering av vården för barnet och stöd och rådgivning kring svårigheter 
samt situationer som kan uppkomma i familjehemmet.  
Familjehemmet har en familjehemssekreterare som vägleder i uppdraget. 
Barnet/ungdomen har en egen socialsekreterare/insatsföljare som stöttar och 
bevakar dess rättigheter och situation samt planerar och följer upp vården. 
Minst var sjätte månad ska vården följas upp av socialnämnden. 
 
Socialtjänstens uppdrag är att utreda behovet, vid ett beslut om 
familjehemsplacering påbörjas sökande och matchning av lämpligt 
familjehem till barnet. Under barnets hela placering följer socialtjänsten upp 
barnets placering och socialtjänsten bistår även familjehemmet med råd, stöd 
och i vissa fall handledning.  
 
Kommunerna i norra Örebro län; Ljusnarsberg, Lindesberg, Hällefors och 
Nora. har valt att organisera sig lite olika avseende hanteringen av placerade 
barn och familjehem. Utmaningen som nämnda kommuner vittnar om är 
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svårigheten att hitta lämpliga familjehem, handledningen av familjehem. Idag 
ingår rekrytering av familjehem, utredning av familjehem, utredning av behov 
av placering i familjehem, uppföljning av familjehemmet och uppföljning av 
barnet som är placerad ofta i samma roll i små kommuner. Lindesberg 
kommun har lite större organisation med två familjehemssekreterare och tre 
barnföljare 
Det är svårt för små kommuner att blir riktigt bra på de olika delarna, då de 
ofta utförs av en och samma person. Dessutom är uppgiften att rekrytera 
lämpliga familjehem tidskrävande och ytterst viktigt för att placeringen ska 
bli bra för barnet. Chefer för Individ och familj vittnar om svårigheten att hitta 
lämpliga familjehem medför att kommunen tvingas använda konsultstödda 
familjehem. Konsulentstödda familjehem är dyrare än de egna familjehemmen 
som kommunerna har.  
 
Med detta som bakgrund kom uppdraget att se över möjligheten till att ovan 
nämnda kommuner utreder möjligheten med en kommungemensam 
familjehemssamverkan.  
 
Uppdrag. 
Socialcheferna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommun gavs 
i uppdrag att utreda en Familjehemssamverkan för kommunerna i norra 
Örebro län. Uppdraget gavs av respektive ordförande för socialnämnd eller 
socialutskott eller motsvarande i respektive kommun. Socialcheferna gav 
uppdraget vidare till utvecklingsstrateg i Lindesberg respektive Nora 
kommun. 
Uppdraget redovisades vid ett SNÖL möte den 7 september 
(samverkansgrupp för ovan nämnda chefer och ordföringar. SNÖL = 
Socialchefer/ordförande Norra Örebro län). 
 
 
Syftet med förslaget till en gemensam familjehemsenhet är att, från 
uppdragsbeskrivningen: 

 Höja kvaliteten på vården av placerade barn/ungdomar. 
 Höja kvaliteten för insatser som involverar uppdragstagare, som stöd, 

utbildning etc. 
 Större rekryteringsbas av familjehem antas ökar möjligheten till bättre 

matchning. 
 Gemensamma jourfamiljer. 
 Minska behovet av institutionsplaceringar i och med att familjehem 

med gott stöd kan hantera barn/unga som idag placeras på institution. 
 Minska behovet av konsulentstödda familjehem 

 
 
Tänkta och önskvärda effekter, från uppdragsbeskrivningen.  

 Minskat antal externa placeringar och de som sker är under begränsad 
tid. 

 Att få möjlighet att arbeta specifikt med familjehemsfrågor, att ta del av 
varandras kompetens ökar kunskapsnivån.  

 Gemensam rekrytering, ingen konkurrens om familjehemmen mellan 
kommunerna. 
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 Ger möjligheten att ha kontrakterade jourfamiljer så att det oftast finns 
jourplatser. 

 Arbetsbesparande och ger lugn och ro i letandet efter ”rätt” familj. 
 En större kontinuitet i stödet till familjehemmen.  
 Mindre sårbart vid ledigheter och sjukskrivningar – handläggarna 

täcker upp för varandra. 
 Större tillgänglighet – lättare för både handläggare och familjehem att 

nå oss. 
 Viss avlastning för handläggare – familjehemmen vänder sig oftare till 

oss. 
 Större möjligheter att anordna kvällsträffar och föreläsningar för 

familjehemmen. 
 
 

Målsättningen är att tillhandla hålla en kvalitets- och kostnadseffektiv 
familjehemsamverkan mellan kommunerna.  

 
Tillvägagångssättet för att utreda förslag och förutsättningarna till en 
gemensam familjehemssamverkan genomfördes på följande sätt: 
 
 

1. Utskickad enkät till respektive kommuns IFO-chef. Svarande 
kommuner var Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.  

2. Rapportförfattarna har tagit del av tidigare utredningsmaterial i ämnet. 
3. Genomförd risk – och konsekvensanalysen med kommunerna IFO-

chefer angående eventuella organisationsförändringen. Risk- och 
konsekvensanalysen handlande om organisationsförändringen från 
dagens familjehems-organisation i vardera kommunen till en 
gemensam familjehemsenhet. 

 
 
Resultat se bifogad rapport.  
 
Slutsatsen från genomförd risk- och konsekvensanalys är att det framkom 
risker i varierande omfattning med ovanstående organisationsförändring, 
men som går att eliminera eller minimera genom de angivna förslagna 
åtgärderna. Dock krävs det att riskerna följs upp vid en eventuell 
organisationsförändring. Stor del av det som lyftes vid risk- och 
konsekvensanalysen finns även återgivet i enkätundersökningen.  
 
Bedömningen är att en gemensam familjehemsenhet skulle leverera mot 
uppdragets önskade effekter. En gemensam familjehemsenhet skulle innebära 
en minskad sårbarhet, minskad kostnad av konsultentstödda familjehem, 
större möjlighet till kompetensförsörjning och kompetensutveckling. 
Viktigt att ta med i bedömningen är att en gemensam familjehemsenhet kan 
innebära risker som måste hanteras och ska ingå i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Bedömningen är att de identifierade riskerna kan innebära 
att målsättningen med att tillhandahålla en kvalitets- och kostnadseffektiv 
familjehemsamverkan mellan kommunerna inte nås om riskerna inte ingår i 
det systematiska kvalitetsarbetet. Betydelsefullt att tänka på att i risk-och 
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konsekvensanalysen finns det delar som är inför införandet och delar som 
främst handlar om när organistsonen är i drift och löpande verksamhet, 
exempelvis följa upp, utvärdera och verka för bra informationsöverföring 
inklusive organisationsförändring. 
 
Förslag gällande organisation och bemanning: 

 En ansvarig chef  
 4 årsarbetare familjehemssekreterare (kompetenskrav: socionom eller 

annan likvärdig utbildning med erfarenhet av barnhandläggning) 
 1 årsarbetande samordnare/arbetsledare  
 0,5 administrativ assistent som hanterar all administration  
 Familjehemssekreterarna får inlogg till respektive kommuns VIVA.   
 Förslag Lindesberg eller Nora som värdkommun 

 
 
Tänkt budget för den gemensamma familjehemsverksamheten delas mellan 
kommunerna och utgår från fördelningsnyckel enligt följande fördelning och 
andel av totala budgeten. 
Lindesberg 51 %, Nora 24 %, Hällefors 15 % och Ljusnarsberg 10 % 

 

 

Madde Gustafsson Peter Björklund 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg 
Socialchef 
 

För kännedom: 

Verksamhetschef Individ och familj 
Enhetschef Familjeenheten 
 

Bilagor: 

Rapport – förslag gemensam familjehemssamverkan kommunerna i norra 
Örebro län, 2022 
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Bakgrund 
Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar. De behöver komma till en familj där de kan få 
trygghet, omsorg och kärlek. Ett familjehem är en familj eller person som tar emot ett barn eller 
en ungdom i sitt hem. För en kortare eller längre tid fungerar familjehemmet som barnets eller 
ungdomens familj, med allt det innebär av tid, kärlek, regler, läxor, tandläkarbesök och liknande.  
 
En familjehemsplacering kan bli aktuell genom en ansökan från föräldrarna eller genom att 
andra gjort anmälan till socialtjänsten på grund av oro för barnet/ungdomen. Familjehemspla-
ceringar föregås alltid av en omfattande utredning av barnet/ungdomens behov samt föräld-
rarnas och nätverkets möjligheter att tillgodose dessa behov. Andra insatser för att möta be-
hoven ska vara prövade innan man fattar ett beslut om placering i familjehem. 
 
Att vara familjehem innebär en aktiv kontakt med socialtjänsten. Det gäller både planering av 
vården för barnet och stöd och rådgivning kring svårigheter samt situationer som kan uppkomma 
i familjehemmet.  
Familjehemmet har en familjehemssekreterare som vägleder i uppdraget. Barnet/ungdomen har 
en egen socialsekreterare/insatsföljare som stöttar och bevakar dess rättigheter och situation samt 
planerar och följer upp vården. Minst var sjätte månad ska vården följas upp av socialnämnden. 
 
Föräldrar som är vårdnadshavare behåller beslutsrätten över barn som är placerade och är fortfa-
rande vårdnadshavare i juridisk mening. Detta oavsett om placeringen i familjehem sker frivilligt 
enligt socialtjänstlagen (SoL) eller med tvång enligt Lag om vård av unga (LVU). 
Vid vård enligt LVU inskränks vårdnadshavarnas beslutanderätt i den mån det behövs för vårdens 
genomförande. Detta innebär att flera beslut som rör barnet i vardagen fattas av socialsekrete-
raren/insatsföljaren. Barnets kontakter med föräldrar och andra anhöriga är ofta mer reglerat vid 
LVU-vård. Socialnämnden strävar alltid efter en samverkan mellan vårdnadshavare, familjehem 
och socialtjänst.  
 
Socialtjänstens uppdrag är att utreda behovet, vid ett beslut om familjehemsplacering påbörjas sö-
kande och matchning av lämpligt familjehem till barnet. Under barnets hela placering följer soci-
altjänsten upp barnets placering och socialtjänsten bistår även familjehemmet med råd, stöd och i 
vissa fall handledning.  
 
Kommunerna i norra Örebro län – KNÖL, är Ljusnarsberg, Lindesberg, Hällefors och Nora. Varje 
KNÖL-kommun har valt att organisera sig lite olika avseende hanteringen av placerade barn och 
familjehem. Utmaningen som KNÖL-kommuner vittnar om är svårigheten att hitta lämpliga fa-
miljehem, handledningen av familjehem. Idag ingår rekrytering av familjehem, utredning av fa-
miljehem, utredning av behov av placering i familjehem, uppföljning av familjehemmet och upp-
följning av barnet som är placerad ofta i samma roll i små kommuner.  
Det är svårt för små kommuner att blir riktigt bra på de olika delarna, då de ofta utförs av en och 
samma person. Dessutom är uppgiften att rekrytera lämpliga familjehem tidskrävande och ytterst 
viktigt för att placeringen ska bli bra för barnet. IFO-chefer vittnar om svårigheten att hitta lämp-
liga familjehem medför att kommunen tvingas använda konsultstödda familjehem. Konsulent-
stödda familjehem är dyrare än de egna familjehemmen som kommunerna har.  
Med detta som bakgrund kom uppdraget att se över möjligheten till att KNÖL-kommunerna ut-
redde möjligheten med kommun-gemensam familjehemssamverkan.  
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Uppdrag 
Socialcheferna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommun gavs i uppdrag att ut-
reda en Familjehemssamverkan för kommunerna i norra Örebro län. Uppdraget gavs av respek-
tive ordförande för socialnämnd eller socialutskott eller motsvarande i respektive kommun.  
Socialcheferna gav uppdraget vidare till utvecklingsledare i Lindesberg respektive Nora kommun. 
 
Uppdraget ska redovisas på SNÖL (samverkansgrupp för ovan nämnda chefer och ordföringar) 
och ska svara upp mot angivet syfte och tillgodose nedanstående effekter. 

Syftet 
Syftet med förslaget till en gemensam familjehemsenhet är att, från uppdragsbeskrivningen: 

 Höja kvaliteten på vården av placerade barn/ungdomar. 
 Höja kvaliteten för insatser som involverar uppdragstagare, som stöd, utbildning 

etc. 
 Större rekryteringsbas av familjehem antas ökar möjligheten till bättre match-

ning. 
 Gemensamma jourfamiljer. 
 Minska behovet av institutionsplaceringar i och med att familjehem med gott 

stöd kan hantera barn/unga som idag placeras på institution. 
 Minska behovet av konsulentstödda familjehem 

Effekter 
Tänkta och önskvärda effekter, från uppdragsbeskrivningen.  

 Minskat antal externa placeringar och de som sker är under begränsad tid. 
 Att få möjlighet att arbeta specifikt med familjehemsfrågor, att ta del av varand-

ras kompetens ökar kunskapsnivån.  
 Gemensam rekrytering, ingen konkurrens om familjehemmen mellan kommu-

nerna. 
 Ger möjligheten att ha kontrakterade jourfamiljer så att det oftast finns jourplat-

ser. 
 Arbetsbesparande och ger lugn och ro i letandet efter ”rätt” familj. 
 En större kontinuitet i stödet till familjehemmen.  
 Mindre sårbart vid ledigheter och sjukskrivningar – handläggarna täcker upp för 

varandra. 
 Större tillgänglighet – lättare för både handläggare och familjehem att nå oss. 
 Viss avlastning för handläggare – familjehemmen vänder sig oftare till oss. 
 Större möjligheter att anordna kvällsträffar och föreläsningar för familjehem-

men. 

Mål 
Målsättningen är att tillhandla hålla en kvalitets- och kostnadseffektiv familjehemsamverkan mel-
lan KNÖL-kommunerna.  
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Metod 
Tillvägagångssättet för att utreda förslag och förutsättningarna till en gemensam familjehemssam-
verkan har genomförts på följande sätt: 
 

1. Utskickad enkät till respektive kommuns IFO-chef. Svarande kommuner var Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora.  

2. Rapportförfattarna har tagit del av tidigare utredningsmaterial i ämnet. 
3. Genomförd risk – och konsekvensanalysen med kommunerna IFO-chefer angående even-

tuella organisationsförändringen. Risk- och konsekvensanalysen handlande om organisat-
ionsförändringen från dagens familjehems-organisation i vardera kommunen till en 
KNÖL-gemensam familjehemsenhet. 

Resultat 
Nedan redovisa genomförd enkät med tillhörande svar samt redovisning av genomförd risk- och 
konsekvensanalys. Det i sin tur är underlaget till rapportens förslag. 
 

Enkätsvaren  
 
 

Kommun Antal placerade barn 
2021, egna familje-
hem 

Prognos antal 
placerade barn 
2022, egna fa-
miljehem 

Kostnader för 
egna familje-
hem 2021 

Prognos/Kost-
nader för egna 
familjehem 
2022 

Nora 11 8 2 milj. 2,5 milj. 
Ljusnars-
berg 

1 1 2,53 milj. 2,79 milj. 

Lindesberg 64 75 20 milj. 20,9 milj. 
 

Kommun Antal placerade barn 
2021, konsulent-
stödda familjehem 

Prognos antal 
placerade barn 
2022, konsu-
lentstödda fa-
miljehem 

Kostnader för 
konsulent-
stödda familje-
hem 2021 

Prognos/Kost-
nader för kon-
sulentstödda 
familjehem 
2022 

Nora 12 10 6 milj. 4 milj. 
Ljusnars-
berg 

5 3-5 2,3 milj. 4 milj. 

Lindesberg 8 8 5,1 milj 5 milj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Sida 6 av 10 

Kommun  Beskriv er organisation för familjehem, ex antal årsarbetare, 
beskrivning av funktioner (rekrytering, följa upp familjehem-
met, handledning av familjehem). 
 

Nora Nora har en årsarbetare familjehemssekreterare. Personalkostnad 
690 tkr. De rekryterar, vägleder och följer upp familjehemmen. 
Kommunen har två årsarbetare, särskilda insatsföljare som följer 
upp de placerade barnen. 
 

Ljusnarsberg Ljusnarsberg har ingen som arbetar enbart med familjehem. Orga-
nisationen har 1,0 förste socialsekreterare som del av sin tjänst re-
kryterar, utreder och följer upp familjehem. Handledning ges av fa-
miljebehandlare som arbetar 1 dag i veckan för oss eller köps in ex-
ternt vid specifika behov. 
 

Lindesberg 2 (plus 1 förstärkning tillfälligt) familjehemssekreterare 3 barnföl-
jare 
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Vilka organisatoriska respektive arbetsmässiga svårigheter ser du med en gemen-
sam organisation? 
Vikten av att få följande på plats vid start; Familjehemssekreterarna ska ha en gemensam chef 
med en gemensam anställande arbetsgivare. Att organisera så att både myndighetsdelen och verk-
ställigheten är under samma huvudman och ej respektive kommuns nämnd. 
 
Alla delaktiga kommuner ska ha ett lika stort ansvar för och inflytande över verksamheten. Inne-
fattar bland annat en tydlig målsättning ansvar för alla kommuner att rekrytera, utreda och följa 
upp. Viktigt att enheten ser till helheten och alla kommuner och jobbar på uppdrag av samtliga 
kommuner. Det ska vara gemensamma riktlinjer och ersättningsnivåer. När frågan om i vilken 
kommun familjehemsenheten ska vara lokaliserad i är det viktigt att ta hänsyn till pendlingsmöj-
ligheter för medarbetarna.  
 
Oro finns för att om enheten hamnar i den största kommunen att man känner för sin egen kom-
mun och inte ser helheten i länsdelen. 
 
Enheten bör inte vara samlokaliserad med någon myndighetsutövning. Erfarenhet säger att famil-
jehemsenheten får möjlighet till "arbetsro" och kan vara mer "opartiska" gentemot de kommuner 
som de ska utföra uppdraget åt. 
 

Vilka organisatoriska respektive arbetsmässiga möjligheter ser du med en gemen-
sam organisation? 
Det blir en minskad sårbarhet, kollegialt stöd och erfarenhetsutbyte, samlad kompetens kring fa-
miljehemsutredningar, vägledning mm. Bättre möjligheter till kompetensförsörjning, större upp-
tagningsområde och möjlighet att matcha behoven för det enskilda barnet. 
 
Bättre kvalitet, fler egna familjehem, en enhet som är duktiga på att rekrytera och handleda och 
skaffar sig kontakter bredare än vad man förmår i en mindre kommun. Matchning blir bättre då 
man har fler att välja på. Lockande för familjehemmen att arbeta för en större organisation där 
man vet att vi håller hög kvalitet. Öka och ge barnen det de behöver. Se och bevaka barnens be-
hov på ett bättre sätt genom detta. 
 

 I en tänkt gemensam Familjehemsorganisation ska det ingå både familjehemssekre-
terare och barnföljare. Hur ser du på det? 
Det är bättre att barnföljarna är kvar i den ”egna” kommunen eftersom de arbetar med myndig-
hetsutövning. Skriver överväganden och omprövningar.  
Det behöver dock inte vara en ett dåligt förslag, det viktiga är att det finns ett nära samarbete med 
socialsekreterare i placeringskommunen eller finns möjlighet att ha placeringssamordnare på en-
heten som ser över placeringslängder, hemtagning? 
 
En kommuns säger liknande, förespråkar en organisation där enbart familjehemssekreterare ingår 
i en gemensam familjehemsorganisation. Anser att barnföljare skall jobba med barnet från utred-
ning till insats och också följa sitt barn i sin egen grupp/organisation 
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Hur ser du på möjligheterna till att höja kvalitén på vården av placerade barn/ung-
domar samt höja kvalitén för insatser för uppdragstagare? 
Vinsterna man ser är att en mer jämlik vård för de barn som är placerade eller kommer att bli pla-
cerade genom att det kan erbjudas familjehemsvård i familjehem som får kontinuerligt stöd och 
utbildning, spelar ingen roll vilken kommun man kommer ifrån. Våra kommuner kan konkurrera 
med de konsulentstödda vad gäller tillgänglighet, rekrytering, utbildning och andra aktiviteter 
som nätverksmöten mellan familjehemmen vilket ger en ökad nöjdhet bland uppdragstagarna. 
Förhoppningar att kommunen höjer kvaliteten på både vården och insatserna för uppdragstagarna.  
 
Det avgörande att våra kommuner och familjehemsenheten kan öka kvalitén, för komplexiteten är 
stor i de ärende som har behov av familjehemsvård idag. Samtidigt märks det att det är svårt att 
rekrytera familjehem som har både utrymme, stabilitet och kompetens att ta uppdraget 
 

Risk- och konsekvensanalys 
Nedan redovisas genomförd risk- och konsekvensanalysen som handlande om organisationsför-
ändringen från dagens familjehems-organisation i vardera kommunen till en KNÖL-gemensam 
familjehemsenhet.  
 
Risk Sannolik-

het 1-4 
Konsekvens 
1-4 

Åtgärd 

Risk att familjehems-
sekreterare inte blir lika 
tillgängliga för icke 
värd-kommun 

2 3 Tydliga organisation, styrgrupp 
för den gemensamma familje-
hemsenheten, processbeskrivning 
med tillhörande rutiner 
- gemensam knöl-uppföljning 
och utvärdering av organisation. 
- avvikelsehantering  

Risk att värdkommunen 
gynnas 

3 2 Att familjehemsenheten är place-
rad i annan lokal än övriga hand-
läggare. 
Att chefen för den gemensamma 
familjehemsenheten represente-
rar alla fyra kommuner i sitt för-
hållningssätt/synsätt. 
Viktigt med täta uppföljning ini-
tialt- som tydligt framgår i orga-
nisationsbeskrivningen, represen-
tanter från övriga KNÖL.    

Risk att värdkommunen 
inte har ändamålsenliga 
rum till ytterligare 1–2 
tjänstepersoner.  

3 2 Kommunen behöver inventera 
sina lokaler, vid ett ev förslag att 
bli värdkommun.  

Risk att kommuner med 
färre antal placerade 
missgynnas. När de väl 
har placeringar som be-
höver verkställas, så 
finns det inga familje-
hem.  

2 2 Statusuppdatering till övriga 
kommuner 
Inte låta barn vara kvar för länge 
i jourhem 
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Risk för dubbeldoku-
mentation, försvårad 
dokumentation  

  Varje familjehemssekreterare får 
inlogg till respektive kommuns 
VIVA.   

 
 

Slutsats risk och konsekvensanalys 
Slutsatsen från genomförd risk- och konsekvensanalys är att det framkom risker i varierande om-
fattning med ovanstående organisationsförändring, men som går att eliminera eller minimera ge-
nom de angivna förslagna åtgärderna. Dock krävs det att riskerna följs upp vid en eventuell orga-
nisationsförändring. Stor del av det som lyftes vid risk- och konsekvensanalysen finns även åter-
givet i enkätundersökningen.  
 
 

Gemensam familjehemsenhet 
 

Slutsats 
 
Utifrån enkätsvaren, tidigare material samt från risk- och konsekvensanalysen görs bedömningen 
att en gemensam familjehemsenhet skulle leverera mot uppdragets önskade effekter. En gemen-
sam familjehemsenhet skulle innebära en minskad sårbarhet, minskad kostnad av konsultent-
stödda familjehem, större möjlighet till kompetensförsörjning och kompetensutveckling. En ge-
mensam familjehemsenhet skulle möjliggöra att:  
 

 Höja kvaliteten på vården av placerade barn/ungdomar. 
 Höja kvaliteten för insatser som involverar uppdragstagare, som stöd, utbildning etc. 
 Större rekryteringsbas av familjehem vilket leder till bättre matchning. 
 Gemensamma jourfamiljer. 
 Minska behovet av institutionsplaceringar i och med att familjehem med gott stöd från 

enheten kan hantera barn/unga som idag placeras på institution. 
 Minska behovet av konsulentstödda familjehem 

 
Viktigt att ta med i bedömningen är att en gemensam familjehemsenhet kan innebära risker som 
måste hanteras och ska ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. Bedömningen är att de identifie-
rade riskerna kan innebära att målsättningen med att tillhandahålla en kvalitets- och kostnadsef-
fektiv familjehemsamverkan mellan KNÖL-kommunerna inte nås om de inte ingår i det systema-
tiska kvalitetsarbetet. Betydelsefullt att tänka på att i risk-och konsekvensanalysen finns det delar 
som är inför införandet och delar som främst handlar om när organistsonen är i drift och löpande 
verksamhet, exempelvis följa upp, utvärdera och verka för bra informationsöverföring inklusive 
organisationsförändring.  
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Förslag gemensam familjehemsenhet  

Gällande organisation, bemanning och styrning. 
 

 En ansvarig chef  
 4 årsarbetare familjehemssekreterare (kompetenskrav: socionom eller annan likvärdig ut-

bildning med erfarenhet av barnhandläggning) 
 1 årsarbetande samordnare/arbetsledare  
 0,5 administrativ assistent som hanterar all administration  
 Familjehemssekreterarna får inlogg till respektive kommuns VIVA.   
 Förslag Lindesberg eller Nora som värdkommun 

 
 

Budget och kostnadsfördelning  
Tänkt budget för den gemensamma familjehemsverksamheten delas mellan kommunerna och ut-
går från fördelningsnyckel enligt följande fördelning och andel av totala budgeten. 
Lindesberg 51 %, Nora 24 %, Hällefors 15 % och Ljusnarsberg 10 % 
 

Förslag till beslut  
- Att KNÖL-kommunerna bildar en gemensam familjehemsenhet 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden (beredande) 

Dialog med civilsamhället - främja äldres hälsa och motverka 

ensamhet – återkoppling tillf 2 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Att tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

 
 I Lindesbergs kommuns Vision 2025 står att i takt med att befolkningen blir 
äldre är det viktigt att främja en positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett 
självständigt liv högt upp i åldrarna. Socialnämnden ska verka för att äldre 
människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.  
 
Regeringen har under 2022 gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 
statsbidrag till kommunerna för att bland annat att motverka ensamhet bland 
äldre. 
 
Kommunstyrelsen och socialnämnden har sedan tidigare antagit en 
länsgemensam målbild för Nära vård där begrepp som hälsofrämjande, 
invånare som medskapare, samverkan med individen och denne i fokus, 
samverkan internt och externt för den enskildes bästa samt civilsamhället som 
part och aktör, dessa dialogträffar ska ses som en del i det arbetet och strävan 
mot den gemensamma målbilden.  
 
Utifrån ovan beskrivna har utvecklingsstrateg, enhetschef rehab samt chef 
kultur och fritid genomfört ett antal dialogträffar i Storå, Frövi respektive 
Fellingsbro. Då pandemin har påverkat tidsschemat så har det genomförts 
fyra dialogträffar under vintern och våren. Sammanlagt har 22 föreningar och 
organisationer medverkat. 
 
Syfte med träffarna har varit att påbörja dialog med civilsamhället för att 
möjliggöra mötesplatser för äldre för att motverka ensamhet, förebygga 
ohälsa och främja hälsa och ett hälsosamt åldrande. 

 
I juni beslutade Socialnämnden utifrån ovan beskrivna information ge i 
uppdrag till utvecklingsstrateg att fortsätta dialogen och möjliggöra för 
ansökande av ekonomiska medel utifrån statsbidragen. 
 
Från mitten på sommaren fram till och med den 12 september kunde förening 
eller organisation skicka in ansökan om ett ekonomiskt bidrag för 
genomförande av aktivitet riktat till målgruppen äldre, 65 år 
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och däröver. 
För att kunna ta del av ekonomiskt bidrag behövdes ett antal kriterier 
uppfyllas. Se bilaga.  
 
Totalt åtta föreningar/organisationer skickade in ansökningar. Två av dem 
drog tillbaka sin ansökan. De sex föreningarna är beviljade belopp på ca 
120 000 kr. Finansiering för t ex lokalhyra, buss, reklam, aktiviteter såsom 
linedance, fisketur, gympa, även musikspelare, cafe, bingomaterial, föreläsare, 
pedagog i museet. 
 
Beviljade föreningar/organisationer är Strokeföreningen norra Örebro län, 
Hjärt lung föreningen, Frövi gymnastikförening, Frövifors 
Pappersbruksmuseum, Frövi IK, Aftonrodnad 

 

Madde Gustafsson Peter Björklund 
Förvaltningschef Handläggare 

 

För kännedom: 

Förvaltningschef Tillväxtförvaltningen 
Chef kultur och fritid 

Bilagor: 

Äldre utskick för att främja hälsosamt åldrande, motverka ensamhet, 
civilsamhället. 
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Tillsammans för ett hälsosamt liv för seniorer  

i Lindesbergs kommun 

 

Kan vi tillsammans möjliggöra mötesplatser och aktiviteter för äldre för att motverka 
ensamhet, förebygga ohälsa och främja hälsa för ett hälsosamt åldrande? 

 
Under 2022 har Sveriges kommuner fått statsbidrag för att bland annat motverka ensamhet bland 
äldre. Mellan december och april genomförde vi i Lindesbergs kommun dialogträffar med sammanlagt 
22 föreningar och organisationer verksamma i Storå, Frövi och Fellingsbro. Lindesbergs kommun vill 
genom dessa möten och detta utskick samverka med Er, i organisationer eller föreningar, för att 
möjliggöra till en god hälsa, ett hälsosamt åldrande och motverka ensamhet hos äldre. 
 
Tillsammans kan vi hjälpas åt att inspirera och stödja varandra att öka möjligheterna till hälsosamma 
val för den enskilde äldre. 

Från nu och fram till och med den 12 september kan ni som förening eller organisation skicka in 
ansökan om ett ekonomiskt bidrag för genomförande av aktivitet riktat till målgruppen äldre, 65 år 
och däröver.  

Kriterier: 

- Det ska framgå i er inbjudan, program eller likande att den vänder sig mot ny målgrupp äldre. 
Det innebär att bidraget inte ska vara för de medlemmar eller aktiva som redan deltar i er 
verksamhet.  

- Det kan vara bidrag till själva aktiviteten såsom material, lokalhyra, omkostnader eller 
liknande. 

- Det ni ska genomföra behöver inte vara nytt för er utan aktiviteter som din förening eller 
organisation redan gör men ni ska aktivt vända er mot ny målgrupp för att möjliggöra för nya 
individer att ”prova på” och vara delaktiga.  

- Beskriv i ansökan: om er förening/organisation, vilken verksamhet ni bedriver, vad ni ska 
använda pengarna till, hur mycket pengar ni söker, hur och vad ni gör för att vända er mot ny 
målgrupp, uppskatta hur många ”nya” som ni tror blir med.  

- Berätta också på vilket sätt ni ska följa upp eller utvärdera aktiviteten. 
- Om ni blir beviljade ekonomiska medel så genom gemensam överenskommelse bestämmer vi 

när och hur uppföljning ska redovisas. 
- Senast den 12 september ska ansökan vara inskickad, till peter.bjorklund@lindesberg.se  
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

 Skicka ansökan till: 

peter.bjorklund@lindesberg.se 

Frågor eller funderingar: 

peter.bjorklund@lindesberg.se eller 0581-812 12 

 

 

 

 

Välkomna med Er ansökan! 
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Information från socialförvaltningen oktober 2022 

 

Förvaltningen föreslår nämnden: 

Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna 

 

Individ och Familj 

Inflöde av anmälningar inom barn o unga i nivå med förra året 151 st varav 46 är handlar om våld i 

någon form och ett antal av dessa handlar om sexuella övergrepp. Inom vuxen är det en fortsatt 

ökning av ärenden och främst med omfattande komplexitet med psykisk ohälsa och missbruk och 

flera är nya i vår kommun vilket i högre utsträckning föranleder LVM anmälningar. 

Hög arbetsbelastning inom familjeenheten och konsulter finns inne för att täcka bristen på 

socialsekreterare.  

Försörjningsstöd har ff ett lägre inflöde av ärenden än de senaste 5 åren. 

Gemensamt med arbetsmarknadsenheten pågår ett fortsatt intensivt arbete med den grupp som 

står längst ifrån arbetsmarknaden för att möjliggöra stegförflyttning mot egen försörjning vilket är en 

del i att andelen håller i sig gällande ärendemängd.  

Inom öppenvården är det just nu högre inflöde av ärenden inom boendestöd.  

Ett pågående Tillsynsärende från IVO på Familjeenheten 

 

Funktionsstöd 

2 personer står i kö för boende med särskilt service 

Ett tillsynsärende från IVO på Rönnliden 

En fortsatt hög sjukfrånvaro under september och ett personalgrupp som är sliten efter en tuff 

sommar 

Inspirationsdagarna är nu glädjande igång, en heldag för att ge personalen en möjlighet att ses över 

gränserna inom förvaltningen och få lite  ”extra boost” för det arbete som de gör, något som är 

uppskattat från personalgruppen 

 

Vård och omsorg 

Korttids: 23 stycken (4 enskilda som väntar på korttids ifrån hemmet, 2st på g från sjukhuset utklara 

idag). Fullt på korttids. Behov finns av att tillfälligt köpa plats för utskrivningsklara på lasarettet.  

Kö till säbo :14enskilda (inklusive de på korttids) 

Kö till säbodemens: 14 enskilda varav 4 psykiatriinriktning. 
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§146/22 Information från ordförande -   :

Denna behandling '§146/22 Information från ordförande' har inget tjänsteutlåtande.
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