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Dnr SN 2019/43-3
LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2019-04-15

Kommunfullmäktige

§65/19

23 (47)

Dnr: KS 2019/129

Avsägelse och fyllnadsval av socialnämndens
ordförande tillika kommunalråd efter Susanne
Karlsson (C)
Beslut
Kommunfullmäktige
1. godkänner Susanne Karlssons (C) avsägelse som ordförande
i socialnämnden tillika kommunalråd
2. Utser Mathz Eriksson (C) till ny ordförande för
socialnämnden tillika kommunalråd.
Ärendebeskrivning
Susanne Karlsson (C) har inkommit med sin avsägelse som:










ledamot i kommunstyrelsen,
ordförande i socialnämnden samt socialnämndens
arbetsutskott,
ledamot och i socialnämnden samt socialnämndens
arbetsutskott,
ledamot i brottsförebyggande rådet,
ledamot i Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT),
ledamot kommunala rådet för personer med
funktionsnedsättning,
ersättare i utskottet för stöd och strategi,
ersättare i tolkningsgrupp för arvodesbestämmelser,
ersättare i krisledningsnämnden.
_____
För åtgärd:
Kanslienheten
För kännedom:
Susanne Karlsson (C)
Mathz Eriksson (C)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-26

4

Dnr

Socialförvaltningen
Jessica Öhlund
0581-810 84

Socialnämnd

Jessica.ohlund@lindesberg.se

Habiliteringsersättning daglig verksamhet LSS 2019
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Att rekvirera statliga medel för att höja habiliteringsersättningen
tillfälligt under 2019 med en påökning av 50 kronor per dag.
Sammanlagt 60:-/dag för de som deltar i daglig verksamhet
enligt LSS.
 Förutsatt att det finns medel kvar fördelas dessa ut i slutet av året
till respektive individ som deltagit i daglig verksamhet enligt
LSS.
 Att skicka ut ett informationsbrev ifrån Socialnämnden om den
tillfälliga habiliteringsersättningen under 2019 till deltagare i den
dagliga verksamheten.
Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela
medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning.
Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en
låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS
(habiliteringsersättning). Lindesbergs kommun kan rekvirera 1 185966
kr som endast kan användas till och med den 31 december 2019.
Ärendets beredning
Verksamhetschef tillsammans med ekonom har handlagt ärendet.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Det är upp till varje kommun att besluta om habiliteringsersättningen
som är frivillig för kommunerna. I Lindesbergs kommun betalas 10
kronor per dag ut.
Konsekvenser
Stimulansbidraget kan endast användas under året 2019 och innebär att
habiliteringsersättningen 2020 återgår till 10:-/ dag.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Jessica Öhlund
Verksamhetschef

Meddelas för åtgärd:
Ekonom
Enhetschef för daglig verksamhet
För kännedom:
Förvaltningschef
Verksamhetschef
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2019-03-27

Avdelningen för Funktionsstöd
Jessica Öhlund
0581-810 84
Jessica.ohlund@lindesberg.se

INFORMATION OM ATT HABILITERINGSERSÄTTNINGEN TILLFÄLLIGT HÖJS
UNDER 2019 FÖR DEM SOM DELTAR I DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till kommunerna i
stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att
införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS
(habiliteringsersättning). Stimulansbidraget kan endast användas under året 2019 och innebär
att habiliteringsersättningen 2020 återgår till 10 kronor per dag. Bidraget fördelas ut retroaktivt från
och med januari 2019.
Socialnämnden har beslutat att tillfälligt höja habiliteringsersättningen för dem som deltar i daglig
verksamhet enligt LSS under året 2019 med totalt 60 kr per dag under 2019. Det innebär att
habiliteringsersättningen 2020 återgår till 10 kronor per dag. Socialnämnden har som ambition
att höja habiliteringsersättningen om ekonomin tillåter 2020.

Mathz Eriksson
Socialnämndens ordförande

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Kullgatan 1 2 tr.
711 31 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Postgiro 12 31 60-4
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Tjänsteskrivelse
2019-04-30

Socialförvaltningen
Jessica Öhlund
0581-810 84
Jessica.ohlund@lindesberg.se

Socialnämnd

Dygnsavgift gällande korttidsplats i LSS i Lindesbergs
kommun.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta


Att anta höjd dygnsavgift från 4 405 kr/dygn i avgift till
4 794 kr/dygn för köp av plats på korttidsvistelse i
Lindesbergs kommun vilket indexjusteras varje år.

Ärendebeskrivning
Funktionsstöd fick i uppdrag att se över dygnskostnaden gällande
köp av korttidsplats LSS i Lindesbergs kommun under
utvecklingsdagen som genomfördes i februari 2017 tillsammans
med Socialnämnden och verksamheten. 17-04-20 antog
Socialnämnden den höjda avgiften till 4 251 kr/dygn för vidare
beslut till KS. Förslag till beslut togs aldrig upp av KS varför en ny
revidering för 2018 är nödvändig med förslag om en ökning på 3%
för 2018. Beslut om avgift 2018 tas av socialnämnd 2019-05-16. En
ny revidering för 2019 är nödvändig för att ligga i fas med året.
Avgiften är baserad på bland annat löner, hyra och
overheadkostnader. Utifrån översyn av kostnaderna som de ser ut
idag så blir förslaget att höja dygnsavgiften till 4 794 kr/dygn
Ärendets beredning
Verksamhetschef tillsammans med ekonom har berett ärendet.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Närliggande kommuner har möjlighet att köpa plats per dygn på
korttidsboendet för barn och unga i Lindesbergs kommun i mån av
plats.
Konsekvenser
Budget i balans
Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

Jessica Öhlund
Verksamhetschef

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Meddelas för åtgärd:
Enhetschef
För kännedom:
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Enhetschef för korttidsboende
Ekonom
Bilagor:

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-18
Socialförvaltningen
Gunilla Hedblad
0581-81223
Gunilla.e.hedblad@lindesberg.se

Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2018
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår nämnden besluta att anta
Patientsäkerhetsberättelse gällande den kommunala hälso- och
sjukvården för år 2018.
Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetsberättelsen tar upp hur patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits i kommunen under 2018. Förbättringar kan bland annat ses i
palliativ vård och utbildningar som ger kompetenshöjningar för all
personal. Mätningar som gjorts 2018 för trycksår, fall, undernäring,
demens, antibiotikaförbrukning och infektioner, avvikelser med mera
följs upp 2019. Norra länsdelen, kommuner och region, samverkar
gemensamt kring patienterna. Enheternas arbete synliggörs genom
egenkontroller, checklistor, verksamhetsbesök av MAS/MAR och
kvalitetsregister. Hälso- och sjukvården ingår i Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) som ska tydliggöra och
synliggöra verksamhetens kvalitet och dess resultat för personal,
patienter, närstående och övriga medborgare. Patientsäkerhetsberättelsen
ska därför finnas tillgänglig för alla medborgare som vill ta del av den.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår samt
vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten.

Madde Gustavsson
Socialchef

Gunilla Hedblad
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Bilaga:
Patientsäkerhetsberättelse gällande den kommunala hälso- och
sjukvården 2018.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax E-post/www
0581-810 00 vxlkommun@lindesberg.se
0581-131 29 faxhttp://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Socialförvaltningen
Gunilla Hedblad
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Anneli Wase
Medicinskt ansvarig för rehabilitering

2019-02-26

Sammanställning läkemedelsavvikelser 2018-01-01 – 2018-12-31
Totalt 588 avvikelser.
2018
2017

588
Glömd medicingivning

453 (77
%)

2016

464

329

342 (74 %) 216 (66 %)

2015
212
140

Glömd insulingivning, fel dos eller
insulinsort

21

13

17

12

Glömd el feldelad dosett

6

35

3

8

Felmedicinering. T ex; fel dos, fel
patient, ej rätt tid

87

58 (12 %)

64 (19 %)

38 (18 %)

Glömt morfin plåsterbyte

3

2

5

0

Waranfel, glömt att ge, ej delat i dosett

18

14

24
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Glömd medicin ökar och står för 77 % av totala läkemedelsavvikelserna.
Läkemedelsavvikelserna ökar från år till år (21 %), framförallt i hemsjukvården. Finns troligen
fler avvikelser som inte skrivs. Största orsaken till läkemedelsavvikelser är; glömska,
kommunikationsbrist, stress eller att personal inte läser namn, datum, klockslag på
medicinpåsarna eller man läser inte klockslag för mediciner på sina uppdrag. Avvikelserna
beror på mänskliga faktorn och inte kvalitetsbrister. Riktlinjer och rutiner finns. Ny
läkemedelsförfattning från 1.1 2018 har också skärpt kraven på vårdgivarens ansvar för
läkemedelshantering. Personalen behöver ett digitalt stöd för läkemedelshantering så
patienterna får rätt läkemedel i rätt tid.
Händelser: Tillsyn buffertförråden läkemedel av MAS, inget avvikande. Narkotikasvinn
Solliden och Ågården ett antal gånger. Åtgärder insatta av omvårdnadsansvarig
sjuksköterska, chef och MAS i samverkan. Fem delegeringar indragna på grund av olika
händelser där brist i delegeringsansvaret uppstod. MAS följer upp enheternas
läkemedelshantering 2019.
Patientnämnden; inga gemensamma ärenden har behandlats 2018.
Lex Maria; 1 Lex Maria där åtgärder vidtagits och IVO avslutat ärendet.
1
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Avvikelser i vårdkedjan; 22 st från kommun till lasarettet. Brister i läkemedelsinformation/
behandling, läkemedelslistor, patient skickats hem utan information till kommunen. Brist i
fysioterapeutbesök från vårdcentralen. Patient kommer hem med trycksår. Provtagningar
inte överrapporterade till kommunen. Utskrivningsklar från lasarettet innan patient är
medicinskt färdigbehandlad. Åtgärder på avvikelserna insatta enligt regionens svar.
Legitimerad personal uppger att det sker fler händelser men som inte är inlämnade som
avvikelser. Två inkomna klagomål från kommunsköterskor gällande läkare vårdcentral som
handlar om bedömning bensår och ronder på boende.
2 avvikelser från lasarettet till kommunen. ID märkning fel personnummer in till akuten.
Depot läkemedel narkotika krossats av personal på boende vilket orsakade för snabb
frisättning av läkemedlet med medvetandesänkning som följd och akuta insatser av
ambulans, akutpersonal. Åtgärder insatta för att förhindra upprepning. Om personal haft
digitalt stöd hade systemet varnat för vilka läkemedel som inte kan krossas.
Sammanställning fallavvikelser 2018-01-01 till 2018-12-31
Definitionen av ett fall/fallhändelse är enligt vårdhandboken:
(http://www.vardhandboken.se/Texter/Fallprevention/Oversikt/) [2019-01-09]
”En händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oavsett om skada
inträffar eller inte. Det innebär att det inte bara är när någon snubblar eller halkar som anses
som fall, utan även när någon rullar ur sängen eller glider ner på golvet från en stol.”
Totalt: Antal fall 2018 1756 st. En ökning från föregående år med 3,5 %.
(2017, 1696 fall), (2016, 1738 fall), (2015, 1882 fall).

Fall dag
Säbo:
581, 54%
(603, 54%)

Fall natt
Säbo:
427, 63%
(329, 58%)

Hemmet:
496, 46%
(522, 46%)

Hemmet:
252, 37%
(242, 42%)

Totalt:
1077
(1125)

Totalt:
676
(571)

Till
lasarett
68, 3,9%
(79, 4,5
%)

Frakturer

28, 1,6%
(37, 2%)

Sårskada/
skrubbsår
176, 10%
(268, 16%)

Blåmärken

101, 5,8%
(97, 6%)

(inom parentes 2017: års siffror)
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Fall dagtid är mellan klockan 07.00-20.59
Fall nattetid är mellan klockan 21.00–06.59
Ökat antal fall med 60 st (3,5%) jämfört med 2017. Fallförebyggande åtgärder som sätts in
kan vara riskbedömning inom Senior Alert, att arbetsterapeuterna arbetar med fallskydd,
fallriskbedömningar och fallförebyggande åtgärder och träning. Kan även vara åtgärder inom
medicinering, åtgärder gällande kost och minskad nattfasta.
Noteras kan att många fall sker i samband med toalettbesök. En stor del av fallen på SÄBO
sker på demensboende/demensavdelning och beror oftast på kognitiv svikt och nedsatt
insikt om sina fysiska förmågor. Fallolyckor som är svåra att förhindra. Fallolyckorna är
spridda över ett stort antal enskilda, de som faller ofta är få mot tidigare år.
All avvikelsehantering sker i journalsystemet VIVA. Uppföljning av avvikelser/fallrapporter
ska ske av sjuksköterska, arbetsterapeut och enhetschef. Fallrapporterna ska tas upp och
diskuteras på teamträffar men sker inte alltid. Brister finns i uppföljningarna, arbetet med
åtgärder vid fall och avvikelser behöver förbättras. MAR/MAS återkopplar avvikelserna till
enhetscheferna och legitimerad personal vid behov.
Personaltid för avvikelsehantering
Om varje avvikelse/fallrapport tar ca 10 minuter att dokumentera (från det att man sätter sig
vid datorn, startar datorn, loggar in, letar reda på rätt person, hittar dokumentet att fylla i,
fylla i dokumentet, signera och avsluta) motsvarar 2344 avvikelser/ fallrapporter 23 440
minuter = 390,6 timmar = 48,8 arbetsdagar (á 8 timmar) = 9,8 veckors arbete för en person
på heltid.
Till detta tillkommer åtgärder och uppföljningar för sjuksköterska, arbetsterapeut,
enhetschef och personal.

3
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Vård och omsorgsenheter enkätsvar systematiskt patientsäkerhetsarbete avvikelser 2018

Funktionsstöds enheter enkätsvar systematiskt patientsäkerhetsarbete avvikelser 2018

4
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Patientsäkerhetsberättelse
Socialnämnd

22
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1 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
Organisatoriskt ansvar för hälso- och sjukvården:
Socialnämnden är vårdgivare i Lindesbergs kommun.
Socialchef är verksamhetschef för hälso- och sjukvården.
Verksamhetschefer för funktionsstöd och vård och omsorg.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).
Enhetschefer i verksamheterna.
Medarbetare i verksamheterna.







Vårdgivarens och verksamhetsansvarigas skyldighet är att planera, leda och kontrollera
verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen
(HSL 2017:30) upprätthålls.
Verksamhetschefer/enhetschefer tillsammans med sin personal, utvecklingsstrateg och
MAS/MAR ansvarar för att avvikelser, klagomål och synpunkter hanteras så att vårdskador
kan undvikas.
MAS/MAR ansvarar för att verksamheterna har riktlinjer och rutiner till hjälp för att
säkerställa god vård. Cheferna ansvarar för implementeringen. MAS/MAR följer upp
kvaliteten i verksamheterna genom besök, egenkontroller, kvalitetsregister,
punktprevalensmätningar med mera och redovisar till verksamhetschefer och ledningsgrupp.
Enhetscheferna ansvarar för att kontinuerligt arbeta med utveckling och kvalitet på den egna
enheten, göra riskanalyser och händelseanalyser.
All personal är ansvariga för att rapportera avvikelser. Avvikelserna ska följas upp på
arbetsplatsträffar.

2 Rutiner för egenkontroll samt egenkontroller som genomförts under
året
Systematisk uppföljning och utvärdering genom;








Kvalitetsregister; Senior alert, BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens)
och palliativa registret följts upp och målvärden diskuteras.
Mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning på särskilda boenden följs
årligen.
Enkät för systematiskt patientsäkerhetsarbete görs årligen av enheterna som följs upp av
verksamhetschefer och MAS/MAR.
Journalgranskningar på enheterna och stickprovskontroller av MAS/MAR har genomförts
och följts upp.
Verksamhetsbesök av MAS/MAR där dokumentation, avvikelser, informationsspridning,
hygien mm tagits upp.
Loggkontroller på all personal i journalsystemet har utförts. På legitimerad personal även i
Nationell Patient Översikt (NPÖ).
Uppföljningar, åtgärder och målvärden diskuteras i HSL gruppen bestående av
verksamhetschef, enhetschef för ssk och at, MAS och MAR.

Se mer under resultat punkt 7.

Socialnämnd, Patientsäkerhetsberättelse
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3 Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
Patientsäkerhetsarbetet 2018 har bland annat bedrivits genom;























Kvalitetsarbete med inkontinens inom vård och omsorg som även har påbörjats inom
funktionsstöd.
Vissa undersköterskor gått kurs i benlindning, svårläkta sår, undernäring, ohälsa i mun och
trycksår och grundläggande demensutbildning.
Enheterna gjort egenkontroller hygien.
9 vårdbiträden inom vård och omsorg har validerats till undersköterskor och 16 inom
funktionsstöd.
Utbildning i positioneringskuddar har genomförts på demensboende. Översyn av vikarier så
att fler med utbildning och delegering arbetar mer vilket innebär att de känner till de boende
och rutiner följs bättre, höjer kvaliteten på omvårdnad, sjukvård och trygghet för de boende.
Avvikelser följs upp på enheterna, även ombudens funktion finns med. Hygienutbildning,
egenkontroll där åtgärder sätts in utifrån brister. Bemötande-och genomförandeplaner och
förändringar i läkemedelsordinationer tydliggörs för ökad följsamhet.
Kollegial journalgranskning genomförts på flera boenden för att förbättra dokumentationen
på sin enhet.
Fallförebyggande träning har genomförts på dagrehab och på särskilda boenden.
Omvårdnadspersonalen har alla deltagit i webbutbildning palliativ vård som legitimerad
personal utbildat i.
Omvårdnadspersonalen utbildats i SBAR (situation, bakgrund, aktuellt, rekommendation)
för en tydlig kommunikation vid kontakt med sjuksköterska eller annan vårdgivare.
Personalen som har larmtelefonen är utrustade med sjukvårds väskor för att kunna ta vissa
parametrar som sen rapporteras över till ssk. Användningen av SBAR har ökat till 56 %.
Läkemedelsgenomgångar har ökat till 78 %.
Följsamhet till ordinationer från arbetsterapeut och fysioterapeut har ökat.
Arbetsterapeuterna har gått endagsutbildning i ergonomi och nyheter inom manuella
förflyttningar. Kommunikation, kroppsspråk och vårdmöte med enskilda från annan kultur.
Kommunen samverkat med regionen i gemensam handlingsplan.
Seniormässa om bland annat kost, "falla rätt", hjälpmedelscentralen. 1600 besökare.
Personal genomgått utbildning i manuella förflyttningar och lyftkörkort.
Utbildning i BPSD har genomförts på samtliga boenden.
Personal genomgår till 100% webbutbildning i läkemedel och diabetes innan delegering ges.
MAS/MAR har genomfört inplanerade verksamhetsbesök inom personlig assistans och
hemtjänstens centrala vilket gett förbättringar inom bland annat hygien.
Följsamhet till beslutsstöd, ssk verktyg för vitalparametrar, har följts upp.
All personalutbildning behöver omsättas i patientsäkerhetsarbetet i verksamheterna.

4 Samverkan för att förebygga vårdskador
För att säkerställa god vård av god kvalitet krävs att alla vårdgivare runt patienten samverkar.
Internt samverkar chefer, MAS, MAR, systembehöriga, utvecklingsstrateg genom inplanerade
möten och kontakt vid behov. Externt samverkar vi i Örebro län mellan regionen och alla
kommuner genom chefsmöten, MAS/MAR möten, avvikelsehantering och andra nätverksgrupper.
Norra länsdelen, regionen och kommunerna, har en gemensam handlingsplan i samverkan med
patienten i fokus för att minska återinläggningar, få en säker utskrivning, god vård i livets slutskede,
samordnad individuell plan och beslutsstöd för rätt vårdnivå för att trygga patientens väg i vården,
beslutsstöd utförs av kommunens ssk. System för avvikelser i vårdkedjan finns som följts upp. Två
medicinskt ansvariga från Örebro län är med i SKL (Sveriges kommuner och landsting), Nationell
patientsäkerhet.
Socialnämnd, Patientsäkerhetsberättelse
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5 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet samt
hantering av klagomål/synpunkter
All personal, även vikarier och studenter, som arbetar i verksamheten har en skyldighet att
rapportera avvikelser, vårdskada eller risk för vårdskada som drabbat eller kunnat drabba den
enskilde. Personal skriver avvikelser i vårt datasystem som är sammankopplat med journalerna.
Avvikelser hanteras i samverkan med arbetsterapeut, sjuksköterska och enhetschef som även gör
riskbedömning/händelseanalyser enligt mall utifrån händelser. MAS/MAR tittar på alla avvikelser
som görs och återkopplar vid behov till enheten. Verksamhetsbesök har genomförts inom
Funktionsstöd 2018 av MAS/MAR och där framkommer att följsamheten är god till att skriva,
åtgärda och följa upp avvikelser. Enheterna arbetar riskförebyggande genom att följa upp avvikelser
och återkoppla till personalen. Händelseanalyser skrivs och återkopplas till personal, patient och
närstående vid behov. Verksamhetschef informeras/deltar vid händelser.
Klagomål/synpunkter diarieförs och hanterats av MAS/MAR och berörd verksamhet. 2018 har 1
ärende hanterats. Händelseanalyser, åtgärder och uppföljningar gällande läkemedel har hanterats
under 2018 med gott resultat.
En Lex Maria anmälan gjord. Åtgärder insatta som fått avsedd effekt och ärendet har avslutats av
IVO.
Patientnämnden; inga gemensamma ärenden har behandlats 2018.
Sammanställning och analys
Inkomna rapporter/avvikelser, klagomål och synpunkter hanterats och analyserats av
verksamhetsansvariga, MAS/MAR och utvecklingsstrateg för att kunna se mönster som kan tyda på
brister i verksamhetens kvalitet eller om det beror på mänskligt handhavande. Utifrån det kan
åtgärder och rutiner revideras/skapas för att tydliggöra patientsäkerhetsarbetet. Flödesschema för
klagomål finns på ledningssystemet. Statistik avvikelser följs i vårdkedjan och 22 avvikelser skrevs
från kommunen till regionen som följts upp. 2 avvikelser skrevs från region till kommunen som är
uppföljda. Fler avvikelser rapporteras muntligt som tyvärr inte skrivs enligt avvikelse systemet.

6 Samverkan med patienter och närstående
Enkäter, Vård och Omsorg och Funktionsstöd, visar att patient är delaktig i sin vård och behandling
från enhetschef, sjuksköterska och arbetsterapeut. Vid inflyttningssamtal och vårdplaneringar
erbjuds alltid patient/närstående att delta. Personlig kontakt har tagits med närstående vid inkomna
klagomål och skydds- och begränsningsåtgärder. Enhetscheferna arbetar med händelseanalyser vid
händelser som närstående informeras om.

7 Resultat
Systematiskt Patientsäkerhetsarbete
Inom Vård och omsorg och Funktionsstöd har enhetscheferna inom respektive verksamhet svarat på
hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet bedrivits 2018. Se bilagor.
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HALT – infektioner som uppkommit inom kommunen och antibiotikaförbrukning.
Sammanställning för boenden/demensboenden.
Totalt antal patienter som deltagit
2018

Antal infektioner förvärvade inom
kommunen 2018

Antal patienter med antibiotika
2018

129 patienter. 92 kvinnor, 37 män

1 infektion, 0 % (Riket 1 %)

2 behandlingar 2 % (Riket 2 %)

Totalt antal patienter som deltagit
2017

Antal infektioner förvärvade inom
kommunen 2017

Antal patienter med antibiotika
2017

229 patienter. 150 kvinnor, 79 män

5 infektioner, 1 % (Riket 1 %)

9 behandlingar 3 % (Riket 2 %)

Resultatet visar att följsamheten till hygien är god. Uppföljning för att följa resutaten görs genom ny
registrering hösten 2019.
Palliativ vård totalt sett förbättrats. Målindikatorer för 2019 blir att förbättra munhälsobedömning
och smärtskattning. Palliativ webbutbildning har legitimerad personal genomgått och personalen
har utbildats av legitimerad personal enligt plan.
God vård i livets
slutskede,
spindeldiagram nedan

2016

2017

2018

Smärtskattning

63 %

68 %

47 %

Ordination mot ångest och
smärta

98 %

99 %

100 %

Munhälsa

58 %

69 %

65 %

Brytpunktssamtal

69 %

74 %

96 %
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BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) 182 registreringar gjorda 2018,
förbättring och bra jämfört med övriga länet.
Enheterna behöver arbeta med sina resultat och bemötandeplaner.
Tabell nedan visar de som verkar smärtfria, endast 52 %, behöver förbättras. (2017 57 %)

Bemötandeplan 97 % - bra resultat, ska användas vid bemötande av den enskilde.

Läkemedelsöversyn 92 % (57 % 2017)
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Senior alert
Senior alert SÄBO

2015

2016

2017

2018

Riskbedömningar
gällande trycksår,
fall, nutrition och
munhälsa gjorts i
särskilt boende.

82 %

92 %

96 %

64 %

Senior alert, antalet riskbedömningar sjunkit med 32 % inom särskilt boende. Åtgärdsplan vid
riskfaktor finns i 98 % av bedömningarna. Rutiner för särskilt boende och ordinärt boende senior
alert har upprättats. Bättre samverkan chef, ssk och at behövs hos vissa enheter. Resultaten
återkopplas till verksamhetsansvariga för åtgärder.
Avvikelser läkemedel och fall
Avvikelser

2015

2016

2017

2018

Totalt läkemedel

212

329

464

588

Avvikelser waran

6%

7%

6%

3%

Glömt ge medicin

66 %

66 %

74 %

77 %

Fall

2015

2016

2017

2018

Totalt fall

1882

1738

1696

1756

Frakturer

2%

2%

2%

2%

Sårskada, skrubbsår

14 %

12 %

16 %

10 %

Läkemedel

Läkemedelsavvikelserna har ökat med 21 %, det som ökar mest är glömd medicin som ökar för
varje år och som nu står för 77 % av totala läkemedelsavvikelserna. Enheterna arbetar med åtgärder
och rutiner men mänskliga handhavandet är svårt att komma åt, digital läkemedelssignering är en
åtgärd som fungerat bra för andra kommuner.
Fallavvikelserna har ökat med 3,5 %. Fallförebyggande åtgärder som sätts in kan vara
riskbedömning inom Senior Alert, att arbetsterapeuterna arbetar med fallskydd, fallriskbedömningar
och fallförebyggande åtgärder och träning. Kan även vara åtgärder inom medicinering, åtgärder
gällande kost och minskad nattfasta.
Socialnämnd, Patientsäkerhetsberättelse
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Många fall sker i samband med toalettbesök. En stor del av fallen på SÄBO sker på
demensboende/demensavdelning och beror oftast på kognitiv svikt och nedsatt insikt om sina
fysiska förmågor. Fallolyckor som är svåra att förhindra. Fallolyckorna är spridda över ett stort
antal enskilda, de som faller ofta är få mot tidigare
Journalgranskning
Journalgranskning
sticksprovskontroller
MAS/MAR

SÄBO 2018

SÄBO 2017

Hemsjukvård 2018

Hemsjukvård 2017

Samtycke

100 %

100 %

100 %

100 %

Läkemedelsgenomgång

86 %

62 %

50 %

40 %

Medicinsk diagnos

64 %

52 %

62 %

38 %

Vårdplaner

57 %

72 %

62 %

93 %

Rehabplaner

68 %

86 %

62 %

93 %

ADL bedömning

21 %

41 %

12 %

1%

Läkemedelsgenomgångar förbättrats. ADLbedömningar (bedömning av aktiviteter i dagligt liv)
försämrats på SÄBO och förbättrats i ordinärt boende. Vård- och rehabplaner försämrats. Medicinsk
diagnos förbättrats. Kollegiala journalgranskningar behövs för en bättre kommunikation, tryggare
vård och undvika vårdskador. Samtyckesdokument ifyllt till 100 %.

8 Kvalitetsarbete kommande år
Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet 2019 är att inom vårdskadeområdena fall, nutrition,
läkemedelshantering, informationsöverföring, demens och palliativ vård minska risken för
vårdskada, genom att arbeta med;















Minska avvikelser och glömd medicin tilldelning som ökar för varje år. Ett arbete som
behöver hanteras lokalt på enheten och i chefsgruppen.
Minska antalet fallrapporter som ökat. Samverkan i teamet, chef, arbetsterapeut,
sjuksköterska och personal.
Samverkan mellan regionen och kommunen utvecklas fortlöpande genom nätverks grupper
och gemensamma överenskommelser för en sömlös vård.
Mobilt team med läkare och ssk från regionen som gör hembesök till patienter i kommunen
planeras starta under 2019.
Kost- och vätskeregistrering behöver förbättras( 56 %), målvärde till 75 %.
Riskbedömningar senior alert ökas, åtgärdas och följas upp. Målvärde särskilt boende 90 %.
Egenkontroller hygien, senior alert, delegering i Stratsys och enkät behöver genomföras av
samtliga enhetschefer.
BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) utbildning enligt
utbildningsplan i hemtjänsten 2019.
Fortsatt arbete med fallgrupper/balansträningar.
Fortsatt arbete med utbildning inom lyftkörkort och manuella förflyttningar. Planering pågår
för att utbilda förflyttningsombud inom vård och omsorg.
Omvårdnadspersonalen utbildas i SBAR (situation, bakgrund, aktuellt, rekommendation) för
en tydlig kommunikation vid kontakt med sjuksköterska eller annan vårdgivare.
Kollegial journalgranskning genomförs under 2019 inom vård och omsorg.
Hjälpmedelsmodulen behöver införas i journalsystemet för ökad tydlighet.
All personalutbildning behöver omsättas i patientsäkerhetsarbetet i verksamheterna.
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1

Tjänsteskrivelse
2019-02-22

Socialförvaltningen
Carin Neanro
0581-815 26
Carin.neanro@lindesberg.se

Dnr

Socialnämnden

Sommarstängning av demensdagverksamheten
Förslag till beslut
•

Att demensdagverksamheten håller stängt under
sommarsemestern fyra veckor.

Ärendebeskrivning

Demensdagverksamheten har under 2018 konverterat en
underskötersketjänst till en arbetsterapeut tjänst för att få en ökad
kvalitet i verksamheten, det innebar också att tjänsten utökades från
75 % till 100 % detta för att kunna rekrytera en arbetsterapeut.
Verksamheten har anpassats mer till den enskildes beslut, förmågor,
funktionsnedsättning och önskemål. Personalen upplever redan att de
enskilda känner sig mer tillfreds under sina dagar hos oss. Vi ser vikten
av att så få personal som möjligt finns med i grupperna och på så sätt
ser vi att det är bättre att stänga fyra veckor och att det hela tiden är
samma personal. Vi ser även att vi kan hålla budgeten fast tjänsten
utökats med 25 % om beslut på sommarstängning tas.
Dagrehabiliteringen har under många år stängt verksamheten under
sommarsemestern, och det har inte påverkat kvaliteten för enskilda
som kommer dit.

Så för en fortsatt god kvalitet och hållbar ekonomi så önskar vi stänga
demensdagverksamheten fyra veckor under sommaren.
Som stöd för anhöriga finns avlösning att användas även under
sommaren.
Ärendets beredning

Rehabenhetens enhetschef tillsammans med personal har berett
ärendet.

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet

Förvaltningen ser detta som den enda lösningen för den här
verksamheten, dels kvalitativt men också ekonomiskt.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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7

Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Meddelas för åtgärd

2

Carin Neanro
Enhetschef

Carin Neanro, enhetschef
För kännedom

Raija Spjuth, Verksamhetschef Vård och Omsorg

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134
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Tjänsteskrivelse
2019-02-27

Socialförvaltningen
Jessica Öhlund
0581-810 84
Jessica.ohlund@lindesberg.se

Dnr

Socialnämnd

Ersättningsnivåer för viss privat utförd personlig assistans
enligt LSS 9 § 2
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att
• Ersättningsnivåerna för viss privat utförd personlig assistans
enligt LSS skall justeras enligt förvaltningens förslag.
Ärendebeskrivning
Assistansersättningens timbelopp för år 2019 blir enligt beslut från
regeringen 299,80 kr per timme. Schablonersättningen är den
statliga ersättningen för kostnaden per timme att bedriva personlig
assistans och är lika för alla brukare och anordnare. Timschablonen
höjs med 1,5 procent till 299, 80 kronor per timme, vilket innebär en
höjning på 4,4 kronor i timmen jämfört med 2018.
Verksamheten för funktionsstöd har justerat ersättningsnivåerna
för viss privat utförd assistans enligt LSS enligt årets timbelopp,
2018 för assistansersättning enligt SFB 51 kap
(Socialförsäkringsbalken) vilket innebär följande nivåer;
Kategori A 75-100 % av assistansen utför av anhörig/anhöriga
som bor tillsammans med personen.
254,80 kronor 85% av SFB belopp

Kategori B 75-100 % av assistansen utför av anställda som saknar
vårdbiträdesutbildning-eller undersköterskeutbildning eller annan
jämförbar utbildning.
281,80 kronor 94 % av SFB belopp

Kategori C 75-100 % av assistansen utförs av anställda med
vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildning eller annan jämförbar
utbildning.
299,80 kronor 100 % av SFB belopp
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134
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Madde Gustavsson
Förvaltningschef

2

Jessica Öhlund
Verksamhetschef

Meddelas för åtgärd:
Ekonom
Enhetschef
För kännedom:
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Bilagor:

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-28

Dnr SN 2019/34-2

9

Socialförvaltningen
Jessica Öhlund
0581-810 84

Socialnämnden

Jessica.ohlund@lindesberg.se

Revidering av riktlinjer för handläggning och bedömning
enligt LSS inom funktionsstöd i Lindesbergs kommun
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta


Att socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna för
handläggning och bedömning enligt LSS inom Funktionsstöd.

Ärendebeskrivning
2017-05-18 fastställde Socialnämnden riktlinjer för handläggning och
bedömning enligt LSS inom funktionsstöd i Lindesbergs kommun.
Förvaltningen ser behov att revidera vissa delar av riktlinjerna för att
ytterligare tydliggöra samt vägleda för handläggning och bedömning då
vissa delar av dessa är mer generösa än gällande lagstiftning.
Ärendets beredning
Har beretts av verksamhetschef tillsammans med berörda enhetschefer
och handläggare.

Madde Gustavsson

Jessica Öhlund

Förvaltningschef

Verksamhetschef funktionsstöd

Meddelas för åtgärd:
Handläggare
Enhetschefer
Verksamhetschef

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Riktlinjer för
handläggning och
bedömning enligt LSS
inom funktionsstöd i
Lindesbergs kommun

Strategi
Plan/program
›› Riktlinje
Regler och instruktioner
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1. Inledning
Riktlinjerna ska vara en vägledning för handläggare i arbetet med utredning och bedömning
av behovet av bistånd enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Riktlinjerna är avsedda att vara normgivande för handläggning och bedömning.
Riktlinjerna är ett komplement till, men inte en ersättning för, de lagar och föreskrifter som
styr verksamheter inom området. Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens
ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp
som är avgörande vid beslut om insats. Varje beslut ska vara baserat på den enskilde
individens behov. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få en
individuell prövning av sin ansökan.

1.1 Riktlinjernas syfte
Riktlinjerna syftar huvudsakligen till att vara ett stöd för handläggarna i biståndsbedömningen
utifrån den enskildes ansökan och behov. Stödet ska leda till en ökad rättssäkerhet för den
enskilde i behov av bistånd samt säkerställa att biståndsbeslut i högre omfattning fattas enligt
samma eller likartade bedömningsgrunder.
Riktlinjerna har i huvudsak följande syften:
• Stöd för LSS handläggarna vid deras individuella utredning, bedömning och beslut
• Klargörande av hur LSS ska tillämpas i Lindesbergs kommun
• Säkerställa en likartad service och omsorg till alla som är i behov av och efterfrågar insats
enlig LSS

1.2 Avgränsning
Riktlinjerna tar enbart upp handläggning enligt LSS. Enskilda kan samtidigt ha, eller ansöka
om, insatser enligt exempelvis Socialtjänstlagen, Socialförsäkringsbalken och/eller Hälso- och
sjukvårdslagen. LSS innebär ingen inskränkning i de rättigheter enskilda kan ha enligt andra
lagrum.

2. Lagstiftning
2.1 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS)
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, här efter benämnd LSS, är
en rättighetslag som har tillkommit som ett komplement till annan lagstiftning. LSS är en
rättighetslag vars syfte är att garantera personer med omfattande och varaktiga
funktionsnedsättningar stöd. Med begreppet funktionsnedsättning avses förvärvade eller
medfödd fysisk eller psykisk funktionsnedsättning p.g.a. sjukdom eller skada.
Målet med insatserna är att personer med funktionsnedsättning ska känna delaktighet och
jämlikhet i samhället, vilket innebär att den enskilde ska kunna delta i samhällslivet på samma
villkor som andra. Insatserna i LSS ska minimera svårigheter i den dagliga livsföringen för
personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar.
Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella
behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem samt stärka
deras förmåga att leva ett självständigt liv.
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Rätten till insatser enligt LSS innebär ingen inskränkning i de rättigheter den enskilde kan ha
enligt andra lagar. Om en person som tillhör personkretsen enligt LSS ansöker om en insats
som omfattas av 9 § LSS ska begäran alltid prövas enligt LSS i första hand.
2.1.1 Goda levnadsvillkor enligt LSS
I 5 § och 7 § LSS anges att målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra
och tillförsäkras goda levnadsvillkor.
Vid bedömning om den enskilde har rätt till insatser enligt LSS används begreppet goda
levnadsvillkor. Goda levnadsvillkor enligt LSS är att jämföra med den livsföring som kan
anses normal för personer i samma ålder. Detta kan jämföras med skäliga levnadsvillkor
enligt SoL vilket anger vad som krävs för att den enskilde ska klara sig. Skillnaden förklaras
genom de olika utgångspunkterna för respektive lag, där LSS ofta avser livslånga behov
medan SoL i huvudsak avser mer tillfälliga behov.
Vid bedömning avslag av rätten till insats enligt LSS ska det prövas om behovet faktiskt
tillgodoses på annat sätt. Vid bedömning enligt SoL räcker det att behovet kan tillgodoses på
annat sätt för att ge ett avslagsbeslut.
2.1.2 Ansvarsfördelning mellan kommuner
Huvudregeln är att insatser enligt LSS ska tillgodoses av den kommunen där den enskilde är
bosatt enligt samma regler som gäller för folkbokföring.
Tillfällig vistelse i kommunen
För personer som omfattas av lagens personkrets och som tillfälligt vistas i kommunen
föreligger enligt 16 A§ LSS en skyldighet att ställa resurser till förfogande vid akuta
situationer. Som tillfällig vistelse räknas såväl en tillfällig genomresa som upp till sex
månaders boende i t.ex. sommarbostad. Behovet av insats ska uppkomma under vistelsen och
avse tillfälliga stödinsatser som den enskilde behöver omedelbart. Bosättningskommunen ska
ersätta vistelsekommunen för kostnader för att verkställa beslut som bosättningskommunen
fattat. Sådan ersättning ska betalas enligt bosättningskommunens ersättningsnivå för
motsvarande insatser.
Förhandsbesked
Av 16 § LSS följer att en person som tänker bosätta sig i Lindesbergs kommun har rätt att få
sin begäran om insatser prövad enligt samma kriterier som en inom kommunen bosattperson.
Detta innebär ingen rätt till förtur eller liknande. Den enskildes avsikt att flytta till kommunen
ska vara klar och bestämd vilket inte anses vara fallet om man vänder sig till flera kommuner
samtidigt för att få ett förhandsbesked om vilka insatser som kan erbjudas i respektive
kommun. I ett förhandsbesked ska personen lämnas besked om
• Vilken rätt till insatser personen har vid inflyttning till kommunen
• Ett förhandsbesked gäller sex månader från den dag då insatserna blir tillgängliga för den
enskilde.

2.2 Förvaltningslag (1986:223)
All handläggning ska utgå ifrån Förvaltningslagens (FL) bestämmelser. Lagen anger
serviceskyldigheter för myndigheter, vilket innebär att handläggaren ska lämna upplysningar,
vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens
verksamhetsområde (4§ FL). Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt,
snabbt och effektivt som möjligt utan att säkerheten eftersätts (7 § FL). Vid behov bör
myndigheten anlita tolk i kontakter med någon som inte behärskar svenska eller som är
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allvarligt hörsel- eller talskadad (8 § FL). Det är även förvaltningslagen som reglerar rätten till
överklagande av ett beslut (22-25 §§ FL).

2.3 Delegation enligt kommunallagen
Enligt 6 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) får en nämnd uppdra åt en anställd hos
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. I
Lindesbergs kommun har biståndshandläggarna delegation på myndighetsutövning enligt 4
kap. 1 § Socialtjänstlagen. Delegationens omfattning är reglerad i socialnämndens
delegationsordning.

3. Handläggning enligt LSS i Lindesbergs kommun
LSS inskränker inte rättigheter som en enskild person kan ha enligt annan lag. LSShandläggaren ska upplysa om detta samt om de skillnader som finns mellan SoL och LSS. Av
specialmotiveringen till 4 § LSS (Prop. 1992/93:159 s 171) framgår: Om en insats kan ges
enligt såväl SoL som LSS ska den enskilde, om han/hon förväntas omfattas av personkretsen i
LSS, få hjälp att göra sin ansökan i enlighet med LSS då detta kan vara mer fördelaktigt för
den enskilde. Det är dock den enskilde eller dess företrädare/vårdnadshavare som, efter att ha
blivit informerad, väljer utifrån vilken lag insatser söks. Även den som ingår i LSS
personkrets kan behöva bistånd enligt SoL som komplement till LSS-insatserna.
Handläggningen och utförandet av beslut inom LSS ska dokumenteras. Dokumentationen ska
visa beslut och åtgärder som krävs i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av
betydelse. Handlingar som rör personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte har
tillgång till dem. enskild, god man och förvaltare har rätt att ta del av dokumentationen.
Om det vid utredning framkommer att någon annan verksamhet inom eller utanför kommunen
också är berörd av ärendet ska samverkan ske med berörd verksamhet/förvaltning/myndighet.
Den sökande måste dock ge sitt samtycke till att samverkan sker.

3.1 Barnperspektivet
Barnperspektivet enligt FN:s barnkonvention tillämpas i Lindesbergs kommun och beaktas
vid handläggning av LSS-insatser. Det innebär att barnet har rätt att få information och få
komma till tals om de insatser som berör dem i LSS. Vid handläggning av ett ärende ska
handläggaren träffa barnet och lyssna på barnet. Hänsyn ska tas till barnets vilja och med
beaktande av barnets ålder och mognad.
För att tillgodose ett barns behov av skydd och stöd kan ibland andra omständigheter än
barnets funktionsnedsättning aktualisera åtgärder från socialtjänsten. Frågor som rör brister i
föräldrars omsorg om ett barn med funktionsnedsättning utreds inom barn- och
ungdomsgruppen. En anmälan enligt 14 kap 1 § SoL kan behöva göras i dessa fall.

3.2 Rätt till insatser enligt LSS
Rätt till insatser förutsätter att den enskilde är bosatt i kommunen, samt att:
 Han/hon omfattas av någon av lagens tre personkretsar
 Behov föreligger
 Behovet faktiskt inte tillgodoses på annat sätt
 Insatserna behövs för att den enskilde ska tillförsäkras såväl en skälig levnadsnivå som
goda levnadsvillkor
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Personkretsen och rätten till insatser prövas var för sig. Det innebär att en person som tillhör
personkretsen enligt LSS inte automatiskt har rätt till de insatser den enskilde begär. Den
enskilde måste också uppfylla de kriterier som anges under respektive insats i stycke 4.

3.3 Ansökan om insatser
Ansökan om stöd enligt LSS bör ske skriftligt men kan även göras muntligt via personligt
besök eller telefonsamtal. Grundprincipen i LSS är att insatser ska ges personer endast om den
enskilde själv begär det. Om den enskilde är under 15 år, eller uppenbart saknar förmåga att
på egen hand ta ställning i frågan, kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare
begära insatser för honom eller henne. Anställda i bostad med särskild service kan inte göra
en ansökan åt en person som bor där.
Vid gemensam vårdnad om barn under 15 år, samt för ungdomar mellan 15-18 år som saknar
förmåga att själv ta ställning, måste båda föräldrarna ge sitt samtycke till att insats begärs.
Enligt 6 kap. 13 a § FB får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den andra
vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa. Detta gäller insats
enligt 9 § 4, 5 eller 6 LSS; kontaktperson, avlösarservice i hemmet och korttidsvistelse
utanför det egna hemmet.
Återtagande av ansökan kan ske muntligt eller skriftligt. Muntligt återtagande bekräftas
genom brev till den enskilde.

3.4 Utredning av personkretstillhörighet
Prövning om huruvida personen omfattas av personkretsen enligt 1 § LSS ska och kan endast
företas i samband med en ansökan om insats.
I LSS framgår vilka personer som kan få insatser med stöd av lagen. Det finns tre
personkretsar, och för att få insatser enligt LSS måste den enskilde tillhöra någon av dessa
personkretsar.
”Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild
service åt personer
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart
inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd
eller service.” (1 §)
Personkrets 1 och 2 är diagnosstyrda. Personkrets 3 utgår från behovet hos den enskilde
oavsett vilken skada/sjukdom/funktionsnedsättning som orsakar behovet.
Personkretstillhörigheten är inte nödvändigtvis varaktig utan kan ifrågasättas av beslutande
myndighet. Detta kan ske om den enskildes tillstånd har förbättrats och behovet av stöd
minskat och att den enskilde därmed inte längre har så omfattande svårigheter i den dagliga
livsföringen som krävs för att omfattas av personkretsen.
3.4.1 Personkrets 1
Om det är styrkt genom intyg av därtill behörig person att en person har utvecklingsstörning,
autism eller autismliknande tillstånd, omfattas personen av personkrets 1 i LSS.
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Med begreppet utvecklingsstörning avses en intellektuell funktionsnedsättning. Vid
bedömning av funktionsnedsättningens omfattning och konsekvenser för den enskilde ska
psykologiska, sociala, pedagogiska och medicinska faktorer vägas samman. En
helhetsbedömning ska eftersträvas. För att en person ska omfattas av personkrets 1 krävs att
utvecklingsstörningen funnits före cirka 16 års ålder.
Autism och autismliknande tillstånd är samlingsbegrepp för tidigt debuterande
funktionsnedsättningar som nästan alltid innebär allvarliga psykiska funktionsnedsättningar
under hela livet. Med autism och autismliknande tillstånd avses sådana djupgående störningar
i fråga om social förmåga, kommunikation och beteende som medför en allvarlig
funktionsnedsättning i fråga om psykosocial och/eller pedagogisk anpassning.
Autismspektrumstörning är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser, där autism, Aspergers
syndrom och atypisk autism tillhör de vanligaste.
I bedömningen av om en person tillhör personkrets 1 görs skillnad på autism och autistiska
drag. Det senare är inte en diagnos utan ofta en komplettering till annan diagnos, exempelvis
utvecklingsstörning. Autistiska drag handlar om tillstånd med begränsad förmåga till social
interaktion, kommunikation och/eller föreställningsförmåga men som inte uppfyller
kriterierna för en diagnos. Personer som har autistiska drag men saknar en diagnos för
autism/autismliknande tillstånd tillhör inte personkrets 1. De kan dock tillhöra personkrets 3
beroende på omfattningen och följderna av funktionsnedsättningen, se stycke 3.4.3.
För diagnosen utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd krävs ofta en utförlig
utredning. Utredningar som genomförts av annan än leg. psykolog eller leg. läkare med
specialistkompetens är inte tillräckliga. Vid tveksamheter eller i svårbedömda fall ska
utredningen göras av både leg. psykolog och leg. läkare med specialistkompetens. När ett
ärende utreds kan det ibland vara nödvändigt att begära in kompletterande utredningar. Ibland
kan även en pedagogisk utredning från nuvarande eller tidigare lärare, barnomsorgspersonal,
elevvårdsteam eller liknande vara ett viktigt komplement.
3.4.2 Personkrets 2
Personkrets 2 utgörs av de personer som i vuxen ålder fått en hjärnskada med
begåvningsmässig funktionsnedsättning som följd. Med vuxen ålder avses tid efter
utvecklingsåren, det vill säga från cirka 16 år. Skador med begåvningsmässig
funktionsnedsättning som följd, som inträffat före 16 års ålder, placerar den enskilde i
personkrets 1.
Personkrets 2 är i likhet med personkrets 1 diagnosstyrd. Personkretstillhörighet ska styrkas
genom utredningar av leg. psykolog och vid behov leg. läkare, där utredningen påvisar
hjärnskada och begåvningsmässig funktionsnedsättning. Vid tveksamheter eller i
svårbedömda fall ska utredningen göras av både leg. psykolog och leg. läkare. Ofta krävs för
bedömningen att såväl läkaren som psykologen har specialistkompetens.
Utlösande faktorer ska vara sjukdomar av kroppslig art som tumörer, hjärnblödningar,
inflammationer eller skador som föranletts av yttre våld, till exempel trafikskador. För
personkrets 2 är det ett krav att hjärnskadan medfört begåvningsmässig funktionsnedsättning.
En personkretsbedömning blir oftast säkrare om en person med hjärnskada genomgått
rehabilitering. Annars kan det vara svårt att bedöma hjärnskadans omfattning och varaktighet.
Regionens hjärnskadecenter kan vara behjälpligt vid utredning och bedömning av personkrets
2.
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En individ kan, på grund av hjärnskada, ha stora svårigheter i vissa avseenden men klara sig
normalt i andra. Bristande förmåga i flera avseenden kan sammantaget göra att den enskildes
funktionsnedsättning ska betraktas som stor trots att den enskilde inte har någon
utvecklinggsstörning. I sådana fall görs en prövning för personkrets 3 i LSS.
3.4.3 Personkrets 3
Personkrets 3 omfattar de personer som har varaktiga och omfattande fysiska eller psykiska
funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande. I personkretsen
återfinns barn, ungdomar och vuxna med långvariga habiliterings-och rehabiliteringsbehov.
Personkrets 3 är, till skillnad från personkrets 1 och 2, inte diagnosstyrd i den meningen att en
viss diagnos alltid medför att personen omfattas av LSS. Bedömning av personkrets 3 görs av
LSS-handläggaren. Till underlag för bedömning inhämtas utlåtande eller intyg på diagnos
från expertis; läkare, psykolog, arbetsterapeut med flera.
Bedömningen av om en person omfattas av personkrets 3 inriktas på svårigheter i den dagliga
livsföringen. Vad som orsakar dessa svårigheter är av underordnad betydelse. Alla
nedanstående förutsättningar ska vara uppfyllda samtidigt:
• Funktionsnedsättningen är varaktig
• Funktionsnedsättningen är inte orsakat av normalt åldrande
• Funktionsnedsättningen är stor
• Funktionsnedsättningen förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen
• Funktionsnedsättningen medför ett omfattande behov av stöd och service
Varaktigt
Funktionsnedsättningen ska vara varaktigt. Det innebär inte att det måste vara fastställt att det
är permanent eller livslångt med det får inte vara av tillfällig eller övergående natur.
Tidsgränsen för om funktionsnedsättningen ska betraktas som varaktigt får bedömas i det
enskilda fallet. Generellt anses funktionsnedsättningen bestå minst ett år för att kunna
betraktas som varaktigt. Oftast handlar det om betydligt längre perioder.
Inte orsakat av normalt åldrande
Personer över 65 år med funktionsnedsättning kan omfattas av LSS om
funktionsnedsättningen inte beror på normalt åldrande. Detta innebär att många av de
sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan uppkomma vid högre åldrar inte ger rätt till
insatser enligt LSS. Exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, sjukdomar i skelett och rörelseorgan
samt sjukdomar i det centrala nervsystemet. Däremot kan en funktionsnedsättning uppkomma
vid hög ålder då det är uppenbart att funktionsnedsättningen inte beror på normalt åldrande,
exempelvis vid en svår trafikolycka.
När åldrandet förstärker en funktionsnedsättning kan den enskilde omfattas av lagen.
Förutsättningen är att funktionsnedsättningen i sig inte är åldersrelaterad. Särskilda regler
finns dock för personer över 65 år med funktionsnedsättning gällande personlig assistans
enligt LSS, se stycke 4.2.5.
Stor funktionsnedsättning
Med funktionsnedsättning avses den begränsning eller det hinder som gör att en människa inte
kan utföra en aktivitet på det sätt eller i den omfattning som kan anses normalt.
Funktionsnedsättningen ska vara stort vilket innebär att det ska inkräkta på viktiga
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livsområden som till exempel i hemmet, på arbetet eller under fritiden samt förmågan att ta
till sig information, att kommunicera, strukturera, organisera och förstå den egna vardagen
eller sköta sin ekonomi.
En till synes mindre allvarlig sjukdom eller skada kan innebära en stor funktionsnedsättning
som förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Flera små
funktionsnedsättningar kan sammantaget förorsaka betydande funktionsnedsättning. En
individ kan klara sig normalt i vissa avseenden men ändå ha stora svårigheter. Därför måste
den samlade effekten av en eller flera funktionsnedsättningar bedömas.
Betydande svårigheter
Att den stora funktionsnedsättningen förorsakar betydande svårigheter i den dagliga
livsföringen innebär att den enskilde inte kan klara sig utan hjälp då funktionsnedsättningen
inkräktar på viktiga livsområden. Konsekvensen av att den enskilde har betydande svårigheter
i sin dagliga livsföring innebär att den enskilde i allmänhet har ett dagligt eller så gott som
dagligt behov av långvarigt eller upprepat stöd. Det kan exempelvis gälla vardagsrutiner som
personlig toalettbesök och hygien, påklädning, mathållning, förflyttning inomhus eller
utomhus, sysselsättning och nödvändig träning och/eller behandling. Det kan också handla om
betydande svårigheter att kommunicera med andra, att förstå och klara sin ekonomi eller att
en person löper risk att bli isolerad från andra människor.
Omfattande behov
Med omfattande behov av stöd och service avses ett återkommande behov av hjälp med att
klara funktioner som andra kan klara av på egen hand. Med återkommande menas ett närmast
dagligt behov av stöd i olika situationer och miljöer. I begreppet omfattande behov av stöd
och service kan ligga både att insatserna har stor omfattning och att de behöver ha en särskild
kvalitet. Det innebär i allmänhet att den enskilde har ett dagligt behov av långvarigt eller
upprepat stöd. Ibland kan det dock behövas återkommande insatser av speciell art och
kvalitet. Trots mindre tidsåtgång kan då behoven betraktas som omfattande. Insatser av
integritetskänslig karaktär kan utgöra ett omfattande behov trots ringa tidsåtgång. En
bedömning av en persons behov av stöd eller service måste alltid ske utifrån en
sammanvägning av medicinska, sociala och psykologiska faktorer.

3.5 Avslag
När en person med funktionsnedsättning inte bedöms tillhöra personkretsen i LSS ska alltid
personkretsbedömningen göras före beslut om insats. Bedömning av personkrets utgör en del
av beslutet och är överklagningsbart. Personkretsfrågan ska tillmätas stor betydelse i
utredningsfasen. En person som inte bedömts ingå i LSS personkrets ska alltid erbjudas
prövning enligt SoL. Även om ett positivt beslut kan ges enligt SoL ska den enskilde erhålla
skriftligt avslag på sin ansökan om insats enligt LSS.
3.5.1 Second opinion/andra utlåtande
Vid bedömning av personkretstillhörighet kan handläggaren begära bedömningsunderlag från
kommunens arbetsterapeuter. I vissa fall kan den enskilde vilja ha en second opinion gällande
bedömningen. I dessa fall hänvisas den enskilde till arbetsterapeut utanför kommunens
organisation för ny bedömning. Lindesbergs kommun står inte för eventuella kostnader.
3.5.2 Överklagan
Vid avslag har den enskilde alltid möjlighet att överklaga. Besvärshänvisning ska följa med
beslutet. I den framgår hur den enskilde överklagar, vilken tid den enskilde har på sig från det
att han/hon tagit del av beslutet samt vart överklagan ska lämnas. LSS-handläggare tar del av
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överklagan och avgör om beslutet ska ändras eller om tas upp till rättslig prövning. Om
överklagan går vidare till rättslig prövning skickas den av kommunen till
förvaltningsdomstolen som får avgöra ärendet.

4. Insatser enligt LSS
Inom ramen för LSS 9 § finns 10 insatser för särskilt stöd och service:
1. Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och
livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar
2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan
assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap
socialförsäkringsbalken
3. Ledsagarservice
4. Biträde av kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov
8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som
behöver bo utanför föräldrahemmet
9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte
utbildar sig

4.1 Rådgivning och personligt stöd
Rådgivning och annat personligt stöd vilar i första hand på region Örebro läns hälso- och
sjukvård. Den eller de yrkeskategorier som ska utföra stödet ska ha särskild kunskap om
problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar.

4.2 Personlig assistans
Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal
personer. Personlig assistans kan beviljas för den som på grund av stora och varaktiga
funktionsnedsättningar inte själv klarar att tillgodose sina grundläggande behov och vars
behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Med grundläggande behov menas hjälp med
personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, kommunicera med andra eller annan hjälp
som förutsätter ingående kunskaper om enskilds behov. Den enskilde ska ha ett omfattande
omvårdnadsbehov i olika situationer och miljöer samt under hela eller stora delar av dygnet.
Hjälpen med de grundläggande behoven ska vara i så stor omfattning att det främst gäller de
personer med de mest omfattande fysiska funktionsnedsättningarna.
Personlig assistans beviljas med visst antal timmar per vecka. En individuell bedömning och
prövning av behovet görs alltid. Personlig assistans i gruppbostad, daglig verksamhet,
korttidsvistelse, förskola, skola samt vid sjukhusvistelse. Om det föreligger särskilda skäl kan
personlig assistans undantagsvis beviljas för enskilda som har ovan nämna insatser. Särskilda
skäl kan vara att den enskilde har ett nödvändigt behov av att ha en person nära knuten till sig
hela tiden för exempelvis att möjliggöra kommunikation eller för att personen har speciell och
nödvändig kompetens såsom att avläsa den enskildes signaler för att kunna avgöra den
enskildes hälsotillstånd.
Den som är berättigad till personlig assistans kan själv välja vilken utförare som ska ge
insatsen. Den enskilda kan få personlig assistans utförd av kommunen eller få ekonomiskt
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stöd och själv vara sin egen arbetsgivare för assistent/er. Assistansen kan även
anordnas/utföras av privat bolag eller ett kooperativ.
4.2.1 Tillfälligt behov av personlig assistans
Tillfälligt behov av personlig assistans enligt LSS kan beviljas för den som har behov under
en begränsad tid. Tillfälligt utökad assistans kan beviljas för den som har behov av flera
assistanstimmar enligt LSS/SFB än de som redan beviljats, vid t.ex. en resa eller tillfälliga
förändringar i hälsotillståndet.
Vid bedömning av personlig assistans i samband med semesterresa/rekreationsresa tas hänsyn
till tidigare genomförda resor samt hur aktiv personen är i vardagen och genom detta
tillförsäkras goda levnadsvillkor.
4.2.2 Gemensamt hushåll
För vuxna personer som lever i hushållsgemenskap förutsätts att viss praktisk hjälp ges mellan
de vuxna. Något ansvar för den andres personliga omvårdnad föreligger inte. Vid utredning
om personlig assistans beaktas makars/sambos ansvar för varandra och det gemensamma
hushållet enligt äktenskapsbalken. Bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpas även för par
som sammanbor, par som ingått partnerskap, person med funktionsnedsättning med delat
hushåll, samt person med funktionsnedsättning med hemmavarande barn över 18 år. Några
särskilda skäl att göra avsteg från denna bedömning, t.ex. med hänsyn till kulturellt betingade
traditioner ska normalt inte göras.
4.2.3 Föräldraansvar
Bedömning av barns rätt till personlig assistans sker dels enligt samma kriterier som för
vuxna med funktionsnedsättning, det vill säga barnet ska ha grundläggande behov till exempel
med personlig hygien, att inta måltider, att klä på och av sig, att kommunicera med andra eller
annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personens behov.
För barn/ungdom tas det i utredning/bedömning hänsyn till barnets utveckling och
föräldraansvaret med hänvisning till föräldrabalken. Det stöd och den omvårdnad en förälder
ger till ett barn utan funktionsnedsättning utgör norm för vad som är normalt. Det hjälpbehov
och de insatser som går utöver vad som är normalt för ett barn i samma ålder utgör grunden
för bedömningen av stödinsatser.
4.2.4 Föräldrar med funktionsnedsättning
Föräldrar med funktionsnedsättning har rätt att få hjälp med omvårdnaden av barnet. Detta
förutsätter att de har föräldraförmåga och aktivt medverkar i det stöd personal ger barnet.
Föräldraförmåga innebär bl.a. att själv ta ansvar för barnet, se vad barnet behöver och kunna
tala om för personalen vad som ska göras. När det uppstår frågetecken kring föräldraförmågan
ska barn- och ungdomsgruppen kontaktas.
Omvårdnad av barn till en person med funktionsnedsättning är som huvudregel inte en syssla
för personal, t ex en personlig assistent. För en person med funktionsnedsättning kan dock den
personliga assistansen vara en viktig förutsättning för att kunna utöva ett föräldraskap.
Behovet av personlig assistans i föräldrarollen varierar under barnets uppväxt. Bedömningen
av hur länge viss omvårdnad av barnet bör anses ingå i förälderns personliga assistans måste
avgöras i varje enskilt fall.
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4.2.5 Personer över 65 år
För att personer över 65 år ska vara berättigade till assistans, måste ansökan inkomma före 65
års ålder. Beviljad assistans kan ej utökas efter 65-årsdagen. Behov av utökade insatser får
därefter sökas via socialtjänstlagen.
4.2.6 Statlig assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken
När grundläggande behov överstiger 20 timmar per vecka ska ansökan om statlig
assistansersättning göras till Försäkringskassan. Rätt till statlig assistansersättning regleras i
socialförsäkringsbalken (2010:110), 51 kap. Den enskilde kan själv vända sig till
försäkringskassan och söka assistansersättning. Assistanstimmarna ersätts med ett fastställt
timbelopp.

4.3 Ledsagarservice
Ledsagarservice ska möjliggöra en aktiv fritid utanför hemmet genom att ge stöd till och från
samt under kultur- och fritidsaktiviteter, besök hos släkt och vänner eller att promenera.
Ledsagarservice är en insats främst för vardagliga sammanhang i närområdet.
Ledsagarservice beviljas normalt inte enskild som bor på bostad med särskild service,
eftersom behovet av fritidsaktiviteter ska tillgodoses i boendet.
Insatsen riktar sig huvudsakligen till vuxna personer. I normalfallet är det
ungdomar i övre tonåren som kan komma ifråga för insatsen, men föreligger
särskilda skäl kan undantag göras. Insatsen blir i vanliga fall inte aktuell för de yngre barnen
(under 15 år). De lever inte i ett sådant liv att insatsen behövs för att bryta isolering. Barnen
har sin familj, sin förskola och skola samt eventuell skolbarnsomsorg och korttidstillsyn. Vid
bedömningen måste också beaktas vad som ingår i normalt föräldraansvar.
Ledsagarservice beslutas vanligtvis i antal timmar per kalendermånad, efter individuell
prövning av behov och önskemål. Ledsagning i en omfattning av fem timmar per vecka är ett
riktvärde för goda levnadsvillkor i Lindesbergs kommun. Om den enskilde tackar nej till
erbjuden insats kan i vissa fall en ny behovsprövning behöva göras.

4.4 Kontaktperson
Kontaktperson är ett personligt stöd för personer med funktionsnedsättning som saknar
gemenskap med andra till exempel i arbetslivet eller på fritiden. Syftet med kontaktperson är
att erbjuda en social kontakt som kan ersätta eller komplettera kontakten med anhöriga
och/eller vänner och på så vis bryta den isolering som kan vara en följd av en
funktionsnedsättning.
I samband med utredning av behov av kontaktperson ska den sökandes övriga nätverk, till
exempel närstående, arbetskamrater, grannar, god man och personal vägas in. Kontaktperson
beviljas för personer som har ett bristfälligt nätverk och inte själv kan tillgodose behovet av
samvaro med andra. Kontaktperson beviljas normalt inte till enskild som bor på bostad med
särskild service, eftersom behovet av social kontakt och fritidsaktiviteter i de flesta fall
tillgodoses i boendet.
Insatsen riktar sig huvudsakligen till vuxna personer. I normalfallet är det
ungdomar i övre tonåren som kan komma ifråga för insatsen, men föreligger
särskilda skäl kan undantag göras. Insatsen blir i vanliga fall inte aktuell för de yngre barnen
(under 15 år). De lever inte i ett sådant liv att insatsen behövs för att bryta isolering. Barnen
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har sin familj, sin förskola och skola samt eventuell skolbarnsomsorg och korttidstillsyn. Vid
bedömningen måste också beaktas vad som ingår i normalt föräldraansvar.
Två tillfällen per månad är ett riktvärde för goda levnadsvillkor i Lindesbergs kommun. Om
den enskilde tackar nej till erbjuden insats kan i vissa fall en ny behovsprövning behöva
göras.

4.5 Avlösarservice
Den som vårdar en familjemedlem med funktionsnedsättning i hemmet kan få avlösning
genom att en person kommer hem till familjen och ger omvårdnad till den funktionshindrade.
Avlösarservice kan beviljas för vårdnadshavare, familjehem eller make/maka att bli avlastad i
omvårdnadsarbetet och kan ges både som en regelbunden insats och vid tillfälliga behov.
Avlösarservice utförs i hemmet hos den som beviljats insatsen, för att den närstående ska få
möjlighet att göra någon aktivitet utanför hemmet. Insatsen kan ges såväl dagar, kvällar och
nätter som helger. Avlösningen gäller endast den som är beviljad insatsen, ej syskon. I
avlösningen ingår inga hushållssysslor eller hämtning/lämning på förskola/fritidshem/skola.
Avlösarservice ska inte användas i situationer som orsakas av personens ändrade
förhållanden, exempelvis vid sjukdom/ledighet vid skolgång, när ordinarie skol- och
fritidsverksamhet är stängt eller vid förvärvsarbete.
Vid prövning avseende mindre barn skall särskilt beaktas om behov av avlösarservice i
hemmet föreligger med hänsyn till vad som normalt får anses falla inom ramen för det
föräldrabalkens föräldraansvar. Jämförelse får göras med vad som är normalt för barn i
samma ålder.
Avlösarservice skall ges av en person som normalt inte står för omvårdnad och tillsyn av
personen.
Kan beviljas med visst antal timmar per kalendermånad. En individuell bedömning och
prövning av behovet görs alltid. Tillfälligt utökad avlösarservice kan beviljas då närstående är
i behov av extra avlastning. Om den enskilde tackar nej till erbjuden insats kan i vissa fall en
ny behovsprövning behöva göras.

4.6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är till för att den enskilde ska få miljöombyte och
rekreation samt ge anhörig möjlighet att få avlastning. Det räcker med att det ena rekvisitet är
uppfyllt. Det kan också vara ett sätt att bidra till en frigörelseprocess mellan barn och
föräldrar. Vid bedömning av behov av insatsen ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad
samt vad som är normalt föräldraansvar för barn i motsvarande ålder.
Korttidsvistelse kan ske i olika former, vanligast är korttidsboende, stödfamilj och
lägerverksamhet. Korttidsboendet i Lindesbergs kommun beviljas upp till 21 års ålder.
Ambitionen är att behoven så långt som möjligt ska tillgodoses i kommunens egna
verksamheter.
Korttidsvistelse beviljas inte i normalfallet för vuxna personer som är beviljade personlig
assistans. För barn och ungdomar med assistans gäller en restriktiv individuell bedömning.
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Vid prövning av ansökan om korttidsvistelse skall särskilt beaktas om behovet kan anses vara
tillgodosett genom andra insatser som till exempel;
-Beviljad personlig assistans
- Ledsagarservice
Korttidsvistelse är vanligtvis en regelbunden återkommande insats som ges några dygn per
månad men kan även vara en insats vid tillfälligt uppkomna behov. Korttidsvistelse beviljas i
antal dygn per kalendermånad/år.
I de fall när föräldrar har delad vårdnad ska behovet av korttidsvistelse utgå från barnens
behov medan föräldrarnas behov av avlastning ska stämmas av mot den tid de faktiskt
ansvarar för barn.
Utnyttjas inte timmarna görs en återkoppling från verksamheten till LSS-handläggare för ny
prövning av behovet.

4.7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Korttidstillsyn kan beviljas från vårterminens slut det år ungdomen fyller 13 år till och med
gymnasieskolans slut. Korttidstillsyn erbjuds utanför det egna hemmet före och efter skolan,
samt heldagstillsyn under skollov. Inom ramen för insatsen ska personen kunna tillförsäkras
en trygg situation och en meningsfull sysselsättning och med individuella lösningar där det
krävs.
Insatsen beviljas främst till ungdomar med föräldrar som studerar eller förvärvsarbetar, men
hänsyn tas även till ungdomens behov av meningsfull fritidssysselsättning.
Om den enskilde tackar nej till erbjuden insats kan i vissa fall en ny behovsprövning behöva
göras.

4.8 Familjehem eller bostad med särskild service för barn och
ungdomar
Barn och ungdomar som på grund av sin funktionsnedsättning, trots olika stödåtgärder, inte
kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i familjehem eller i bostad med särskild service.
Familjehem är den insats som i första hand ska prövas. Familjehem innebär att barnet bor hos
en annan familj än den egna.
Bostad med särskild service för barn och ungdomar innebär en bostad där det ofta är fråga om
att tillgodose komplicerade omvårdnadsbehov. För barn och ungdomar som kräver
omvårdnad av personal med särskild och kvalificerad kompetens kan detta vara ett bättre
alternativ än familjehem. Bostad med särskild service kan beviljas utifrån barnets eller
ungdomens skolsituation eller av omfattande omvårdnadsbehov. Om den enskilde tackar nej
till erbjuden insats kan i vissa fall en ny behovsprövning behöva göras. Insatsen kan beviljas
till dess att barnet/ungdomen slutat gymnasieskolan om det inte finns skäl för tidsbegränsning.
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Insatsen bostad med särskild service för barn och ungdom riktar sig till barnet/ungdomen.
Insatsen är aldrig en ersättning för föräldraskapet utan är ett komplement. Föräldrar som
behöver stöd i föräldrarollen har rätt att söka bistånd inom Socialtjänsten.
Beslut om familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar fattas av
socialnämnden. Var sjätte månad övervägs om placering i familjehem eller bostad med
särskild service fortfarande behövs.

4.9 Bostad med särskild service för vuxna
I en bostad med särskild service kan man få anpassat stöd. I Lindesbergs kommun finns två
former av bostad med särskild service för vuxna; gruppbostad och servicebostad. Bostad med
särskild service är en möjlighet för vuxna att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget
hem. I bostad med särskild service ingår omvårdnad, fritid och kultur som en del av insatsen.
Bostad med särskild service för vuxna beviljas utan precisering av vilken boendeform det
gäller. Behovet av boendeformen ska framgå av utredningen och bedömning. När den
enskilde erbjuds plats på bostad med särskild service betraktas insatsen som verkställd. Om
den enskilde tackar nej till den erbjudna platsen får den enskilde inkomma med en ny ansökan
om bostad med särskild service.
Om ansökan om bostad med särskild service innehåller ansökan om ett specifikt boende, och
behov föreligger om bostad med särskild service, ska ansökan avslås i den del den avser ett
specifikt boende.
När beslut om bostad med särskild service i annan regi än kommunens egen fattas, sker det
normalt i väntan på plats i kommunens boende.

4.10 Daglig verksamhet
Insatsen daglig verksamhet har som syfte att skapa meningsfull sysselsättning som ska bidra
till personlig utveckling, stimulans, gemenskap samt främja delaktighet i samhället.
Verksamheten ska vara av habiliterande karaktär och ge miljöombyte, social gemenskap,
självkänsla och självförtroende, samt skapa en trygg och glädjefull meningsfull dag.
Den som omfattas av LSS personkrets 1 eller 2 och är i yrkesverksam ålder (över 18 år och
under 65 år), saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig har rätt till daglig verksamhet. Det
finns möjlighet att ansöka om fortsatt beslut gällande daglig verksamhet fram till 67 års ålder
hos handläggaren.
En av grundtankarna med LSS är normalisering; att en person med funktionsnedsättning ska
ha möjlighet att leva som andra i samhället. Denna grundprincip gäller också för daglig
verksamhet. Heltidsmåttet i daglig verksamhet är 40 timmar/vecka. En individuell planering
kring omfattning för den enskilde görs tillsammans med verkställigheten.
För att säkerställa möjlighet till sysselsättning gör verkställigheten regelbundet en bedömning
mot övriga arbetsmarknadsåtgärder. Beslut om daglig verksamhet kan därmed komma att
ändras om den enskildes förutsättningar förändras. Beslut om daglig verksamhet fattas med
tidsbegränsning till uppnådd pensionsålder. Om den enskilde tackar nej till erbjuden insats
kan i vissa fall en ny behovsprövning behöva göras.
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5. Omprövning och uppföljning av biståndsbeslut
5.1 Ändring av ett gynnande beslut
Huvudregeln är att gynnande tillsvidarebeslut inte kan dras in. Dock finns några möjliga skäl
för att ändra ett gynnande beslut. Dessa är förbehåll i beslutet (omprövningsklausul eller
tidsbegränsning) samt om beslutet blivit oriktigt på grund av att den enskilde vilselett
myndigheten.
5.1.1 Tidsbegränsning
Återkallelseförbehåll eller förbehåll om omprövning efter viss tid anses vara en av de
generella grunder som gör det möjligt att ändra gynnande beslut som gäller tillsvidare. Ett
beslut kan återkallas med stöd av förbehåll i själva beslutet eller i den författning som ligger
till grund för beslutet. När det gäller beslut som endast gäller under viss tid, är det formellt
sett inte fråga om en ändring av ett tidigare beslut utan närmast en fråga om vilket innehåll ett
nytt beslut ska ha.
I Lindesbergs kommun tillämpas tidsbegränsade beslut regelmässigt endast gällande daglig
verksamhet, se stycke 4.10, samt om enskilde har tillfälligt uppehållstillstånd.
5.1.2 Omprövningsklausul
Samtliga beslut inom LSS i Lindesbergs kommun fattas med en omprövningsklausul, vilket
innebär att beslutet kan omprövas då ändrade förhållanden påkallar det. Behovet av en sådan
omprövning övervägs regelbundet eller då särskilda skäl föranleder det. Signaler från
verkställigheten om förändrat behov hos den enskilde kan föranleda omprövning.

6. Uppföljning
Uppföljning sker enligt lag, föreskrifter och interna rutiner.
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Socialförvaltningen
M Gustavsson
0581-816 26
Madde.gustavsson@lindesberg.se

Information från verksamheten till Socialnämnden i april
2019.
Individ och familj
Extremläge gällande orosanmälningar, 156 st inkom i marsmånad varav
hälften har lett till utredning.
Flertalet handlade om våld.
Införande av digitalisering inom försörjningsstöd har påbörjats genom en
projektplan beräknad att vara i drift i slutet av september
Pågår en översyn av organisation inom individ familj för att öka kvalité
och effektivitet. Risk- och konsekvensanalys är genomförd tillsammans
med medarbetare
Funktionsstöd
En enskild väntar på plats på LSS bostad
En enskild förhandsbesked LSS bostad
Åtta ej verkställda kontaktperson LSS (2 mer än 3 månader).
Vård och Omsorg
Korttidsboendet har 19 platser belagda.
Beslut beviljade Särskilt boende
Särskilt boende: Två personer
Demens: Nio personer
Växelvård: Två personer
Inspektion AMV uppföljning och ny inspektion hemtjänsten Frövi
M Gustavsson
Förvaltningschef

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Meddelanden
Dom i Förvaltningsrätten 2019-04-02 målnr 1633-19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-02-25 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande
58
Dom i Förvaltningsrätten 2019-04-08 målnr 1870-19 om överklagat beslut i socialnämnden 2019-02-26 om
ekonomiskt bistånd - avslag för klagande
59
Dom i Förvaltningsrätten 2019-03-18 målnr 958-18 om särskild avgift enligt socialtjänstlagen - delvis bifall av
IVO dnr 8.8.1-32640/2016 ansökan,Lindesbergs kommun åläggs betala 491 665 kronor
60
Begäran om komplettering socialförvaltning, dnr 2018/035095

69

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 26 mars 2019 § 67- Uppföljningsrapport av
internkontroll 2018
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Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 26 mars 2019 § 68 - Årsredovisning och
nämndernas verksamhetsberättelse för år 2018
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Information om allmänna dataskyddsförordningen
General Data Protection Regulation - GDPR
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So cia lt jä n st la ge n
• Tvådelat uppdrag
- Rätten till bistånd
- Hjälp till egen försörjning
• Eget ansvar
• Individuell behovsprövning/krav utifrån individens egen förmåga
• Låginkomsttagare
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handläggaren
kallar till besök

Besök och
utredning
startas
Dokumentation

Handläggar
e fattar
beslut i
ärendet
Bevilja eller
Avslag

Avslag –
besvärshänvisning
alt Beviljat och
utbetalning samt
ny tid vid behov

Under
besöket
Orsak till
ansökan
Kontroller
Planering/Best
ällning till AME
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Be slu t / m å n a d
• Sista veckan i månaden tar försörjningsstödshandläggarna
emot i genomsnitt 40 besökare/dag
• C:a 475 beslut fattas om beviljat bistånd (ett hushåll kan få
flera beslut samma månad)
• C:a 100-180 avslag
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Öve rkla gn in ga r 2018

Va rje m å n a d ske r ca 100-180 a vsla g/ d e la vsla g (t o t a lt 1579 st .)
• 53 överklagningar har inkommit 2018
• Av dessa har omprövning och ändring av beslut skett i 10
ärenden
• Förvaltningsrätten har vidhållit socialnämndens beslut i 28
ärenden
• Dom där FR ändrat socialnämndens beslut är 2
• Dom överklagan avvisad 5
• Kammarrätten har vidhållit socialnämndens beslut i 1
ärende
• Väntar dom i resterande mål
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Fö rsö rjn in gsh in d e r fe b ru a ri 2019 458 b e slu t
1
18

15 14

87
222

13

57
32

Arbetslösa

Etablering

Sjukskrivna

Sjuk-akt.ers

Arb.hinder sociala skäl

Ensamkommande

Föräldralediga

Arbetar deltid/heltid

Utan fs hinder
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Aktu e lla p e rso n e r (sö ka n d e o ch m e d sö ka n d e ) 190306 fö d e lse la n d
8%

9%
38%

6%

5%

15%

19%

Sverige

Syrien

Somalia

Afghanistan

Eritrea

Irak

Övriga länder
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Arb e t slö sa 48%
• Inskrivna på Arbetsförmedlingen, stämplar A

-kassa

• Inskriven i någon av Arbetsförmedlingens garantier (arbetsmarknadsutbildning,
jobbsökarverksamhet, praktik etc.)
• AME
• Studerande på SFI
• Vuxenstuderande
• All In
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Arb e t sh in d e r/ so cia la skä l 19%
• Deltagare i Samverkansteamet
• Remitterade till mottagningsteamet
• Af/AME, arbetsträning
• Missbruk
• Sjukskrivna med indragen sjukpenning
• Psykisk ohälsa, pågående utredning på psykiatrin
• Språkhinder efter avslutad SFI -undervisning
• Permanenta försörjningshinder
• Utrikesfödd person som vid ankomst till Sverige är sjuk och förhindrad att delta i
etablering
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Sju k/ a kt ivit e t se rsä t t n in g 3 %
• Uppbär redan inkomst men blir inte självförsörjande
• Finns beslut om att man är beviljad och väntar utbetalning

Föräldralediga 3 %
• Uppbär föräldrapenning men i behov av komplettering
• Kommer att få utbetalt föräldrapenning
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Sju kskrivn a 13 %
• Sjukskriven med läkarintyg – otillräcklig sjukpenning
• Sjukskriven med läkarintyg – ingen sjukpenning
• Sjukskriven med läkarintyg – väntar sjukpenning

Föräldralediga 3 %
• Uppbär föräldrapenning men i behov av komplettering
• Kommer att få utbetalt föräldrapenning
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Et a b le rin g 7%
• I väntan på utbetalning av Etableringsersättning (Glappet)
• Otillräcklig etableringsersättning
• I väntan på andra inkomster (barnbidrag, underhållsstöd, barnpension,
bostadsbidrag, bostadsersättning, vårdbidrag etc.)

Ensamkommande ungdomar 4 %
• Ensamkommande barn som saknar särskild förordnad vårdnadshavare
• Utrikesfödda ungdomar 18 -20 år som saknar föräldrar i landet och
inte är placerade som är gymnasiestuderande
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Ut a n fö rsö rjn in gsh in d e r >1%
• Normalt klarar sin försörjning

- tillfälligt behov

(tandvård, matpengar, el -/hyresskuld)
• Utsatt för hot, rån, våld
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Ut m a n in ga r in fö r fra m t id e n
• Språkhinder – en ökad grupp där tolkbehovet fortfarande är stort
• Sjukskrivna – verksamheter för arbetsträning behöver öka
(lågtröskelverksamhet)
• Digitalisering
• Möjlighet till kommunala anställningar
• Behov av arbetsförmågebedömning
• Psykisk ohälsa – samverkan och rehabilitering
• Bostäder
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13b

Allmänna
dataskyddsförordningen
General Data Protection Regulation (GDPR)

Anna Ljungsten
anna.ljungsten@lindesberg.se
0581-810 25
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Socialnämnden och dataskyddsförordningen
Varje nämnd eller styrelse i kommunen är en
personuppgiftsansvarig (PuA) myndighet
Ansvarar för att kraven i dataskyddsförordningen följs
samt ska kunna visa att förordningen efterlevs

Ansvaret går INTE att delegera
74

Dataskyddsombud (DSO)
Dataskyddsombudets roll är minst att:
• Informera och ge råd till personuppgiftsansvarig och de anställda
• Övervaka att dataskyddsförordningen och andra
dataskyddsbestämmelser följs
• Samarbeta och vara kontaktpunkt med tillsynsmyndigheten
• På begäran ge råd vid konsekvensbedömningar och övervaka
genomförandet av konsekvensbedömningar
Ska arbeta självständigt och vara oberoende

Rapportera till högsta förvaltningsnivå
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Personuppgiftsansvarig ansvarar för att…
• DSO i god tid deltar i alla frågor som rör skydd av
personuppgifter
• Rådfråga DSO vid konsekvensbedömningar
• DSO har de resurser som krävs för att fullgöra dennes
uppgifter
• DSO inte tar emot instruktioner i utförandet av sina uppgifter
• Undvika intressekonflikter om DSO har fler arbetsuppgifter
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När är dataskyddsförordningen tillämplig?
Gäller vid personuppgiftsbehandling som har
anknytning till EU.
Omfattar all behandling av personuppgifter som
helt eller delvis görs automatiserad väg eller
som ingår eller kommer ingå i ett register.
Manuellt register = Sökbart enligt särskilda
kriterier (fler än 2 sökvägar exempelvis namn
och e-postadress)
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Vad är en personuppgift?
En upplysning som direkt
eller indirekt kan användas
för att identifiera en fysisk
person som är i livet

Namn

Foto

Personnummer

Adress

Film

Fastighetsbeteckning
E-post

IP-adress
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Vad är en känslig personuppgift?
• ras eller etniskt ursprung
• politiska åsikter
• religiös eller filosofisk övertygelse
• medlemskap i en fackförening
• hälsa
• en persons sexualliv eller sexuella
läggning
• genetiska uppgifter
• biometriska uppgifter som
entydigt identifierar en person
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Tillåten behandling av känsliga personuppgifter
(exempel på undantag, fler finns)
• Uttryckligt samtycke från den registrerade
• Den registrerade har själv offentliggjort de
känsliga personuppgifterna
• Inom arbetsrätten, social trygghet och socialt
skydd
• För rättsliga anspråk
• Nödvändigt för att handlägga ett ärende
• Det behövs för offentlighetsprincipen
• För arkivändamål
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Extra skyddsvärda (integritetskänsliga)
personuppgifter
Exempel på extra skyddsvärda personuppgifter
• Personnummer
• Samordningsnummer
•
•
•
•
•
•

Uppgifter om barn
Löneuppgifter
Uppgifter om lagöverträdelser
Värderande uppgifter
Information om någons privata sfär
Uppgifter om sociala förhållanden
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Behandling av personuppgift
Behandling = en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande
personuppgifter

Insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring,
bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning,
utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande
på annat sätt, justering eller sammanförande,
begränsning, radering eller förstöring

82

Grundläggande principer
•
•
•
•
•
•

Laglighet, korrekthet och öppenhet
Ändamålsbegränsning
Uppgiftsminimering
Riktighet
Lagringsminimering
Integritet och konfidentialitet

Det räcker inte att följa dataskyddsförordningen,
personuppgiftsansvarig måste kunna visa att och hur man
följer bestämmelserna i förordningen (Ansvarsskyldighet).
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Personuppgiftsbiträde (PuB)
Den som behandlar personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges räkning.
Personuppgiftsansvarig är ansvarig för vad personuppgiftsbiträden
och leverantörer gör.
Ett personuppgiftsbiträdesavtal (Pub-avtal) eller annan
rättsakt ska tecknas.
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Rättslig (laglig) grund för personuppgiftsbehandling
Intresseavvägning

Samtycke
Rättslig grund

Myndighetsutövning
och uppgifter av
allmänt intresse

Avtal
Rättslig
förpliktelse

Skydda
grundläggande
intressen
85

Samtycke
Samtycke innebär att den registrerade sagt ja till
personuppgiftsbehandlingen.
Överväg alltid de andra rättsliga grunderna innan
samtycke väljs. Finns en annan laglig grund ska denna
väljas.
•
•
•
•

Krävs jämlika maktförhållanden
Ska vara frivilligt, dvs. möjligt att säga nej
Möjligt att ångra sig på ett lätt sätt
Ställ ej krav i samband med samtycket
s.k. paketering
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Avtal
Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med
den personuppgiftsansvarige.

Rättslig förpliktelse
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig
förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
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Myndighetsutövning och allmänt intresse
All myndighetsutövning ska grundas på lagar, förordningar eller
andra författningar, det vill säga EU-rätt eller svensk rätt.
Uppgifter av allmänt intresse ska ha stöd i
• lag eller annan författning
• kollektivavtal eller beslut som har meddelats med stöd av lag eller
annan författning.
Obligatoriska uppgifter som ålagts att utföra är av allmänt
intresse. Kommuner har också stora möjligheter att göra
frivilliga åtaganden.
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Intresseavvägning (berättigat intresse)
Krävs att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för ett ändamål av
berättigat intresse och den registrerades intresse för skydd av sina
personuppgifter får ej vägra tyngre än den som behandlar uppgifternas
intresse.

Skydda grundläggande intressen
Behandling när det är nödvändigt för att rädda liv exempelvis i vården.
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Registerförteckning
Förteckningen över behandlingar av personuppgifter
• Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och
dataskyddsombud
• Ändamål (tydligt och preciserat)
• Beskrivning av kategorier av registrerade och personuppgifter
• Kategorier av mottagare (personuppgiftsbiträden,
olika myndigheter, tredje land etc)
• Tidsfrister för radering
• Säkerhetsåtgärder
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De registrerades rättigheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rätt till information
Rätt till rättelse
Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")
Rätt till begränsning av behandling
Dataportabilitet
Rätt att göra invändningar
Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Klagomål
Skadestånd
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Personuppgiftsincidenter
En personuppgiftsincident har inträffat om
personuppgifter om en eller flera registrerade personer
har:
• blivit förstörda
• gått förlorade/ändrats
• kommit i orätta händer.
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Exempel på personuppgiftsincidenter
• Fel mottagare får ett mejl med personuppgifter
• En dator eller mobiltelefon som innehåller personuppgifter
blir stulen/tappas bort
• Ett strömavbrott eller en hacker-attack medför att vi
förlorar eller tillfälligt inte kommer åt personuppgifterna
• Ett lösenord kommer i fel händer, vilket gör att en obehörig
person kan logga in i ett system som behandlar
personuppgifter
93

Skada för den registrerade vid en personuppgiftsincident
(Fysisk, materiell eller immateriell skada)

• Förlust av kontrollen över sina personuppgifter
• Bedrägeri
• Identitetsstöld
• Skadat anseende
• Förlust av konfidentialitet för personuppgifter som

omfattas av tystnadsplikt.
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Anmäla personuppgiftsincidenter
Anmäla personuppgiftsincidenter till personuppgiftsansvarig
Vissa personuppgiftsincidenter ska personuppgiftsansvarig
anmäla till Datainspektionen, vilket ska ske inom 72 timmar.
Ersätter ej IT-incidentrapportering.
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Sanktionsavgifter
Exempel på sanktionsavgifter på högst 5 mnkr
• Biträdesavtal
• Registerförteckning
• Anmälan om personuppgiftsincidenter
• Konsekvensbedömningar inkl. förhandssamråd
• Utse dataskyddsombud, säkerställa att DSO deltar i alla frågor om
skydd av personuppgifter, har resurser etc
Exempel på sanktionsavgifter på högst 10 mnkr
• De grundläggande principerna
• Laglig grund
• Villkor för samtycke
• Behandling av känsliga personuppgifter (krävs undantag)
• Registrerades rättigheter t.ex. information, rättelse, radering etc
96

Vinsterna med en dataskyddsorganisation
Vi har kontroll över våra behandlingar av personuppgifter
Vi kan tillgodose de registrerades rättigheter
Vi kan visa att vi uppfyller dataskyddsförordningens krav

Minskar risken för:
• Personuppgiftsincidenter
• Sanktionsavgifter
• Skadeståndsanspråk
Medborgare och andra enskilda har ett högt förtroende för oss och vårt
platsvarumärke
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Datainspektionens tillsynsplan
Exempel på granskningsområden
• Personuppgiftsbiträde och personuppgiftsansvarig
(rollfördelning)

• Samtycke som rättslig grund (Frivilligt? Tydligt? Information?
Omfattning?)
• Arbetsgivares behandling av anställdas personuppgifter
(övervakning av anställda, grundläggande principer, rättsliga
grunder och information)
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Storbritannien lämnar EU
Om inget avtal tecknas med EU kommer överföringar till
Storbritannien att vara en behandling i tredje land.
Kräver lämpliga skyddsåtgärder
• Det finns ett beslut från EU-kommissionen att landet har adekvat
skyddsnivå (finne ej i dagsläget)
• Bindande företagsbestämmelser
• Avtal om godkända standardavtalsklausuler
• Egna avtal godkända av tillsynsmyndigheten
• Det är en särskild situation och i enstaka fall
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Frågor att fundera vidare över…
Har någon avstämning skett hur långt har nämnden/förvaltningen kommit med arbetet med
GDPR (registerförteckning, informationsmaterial, riktlinjer, rutiner etc)?
Hur når vi ut till medarbetarna i förvaltningen så att de vet hur de ska arbeta med
personuppgifter och dataskydd?
Hur vill nämnden få återrapporterat att och vad förvaltningen arbetar med avseende GDPR?

T.ex. återrapportering av personuppgiftsincidenter (hur många, förebyggande arbete)
Har vi överföringar till Storbritannien?
Hur ser det ut med efterlevnaden för de områden som omfattas av
Datainspektionens tillsynsplan?
Vad är nämndens beslutade nivå/krav på arbetet med GDPR (ambitionsnivåer)?
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Anna Ljungsten
den 22 mars 2019 13:58
Susanne Karlsson; Madde Gustavsson; Jessica Brogren
Rekommendationer till socialnämnden om Datainspektionens kommande
granskningar

Hej,
Datainspektionen har beslutat om en tillsynsplan där framgår vilka prioriterade granskningsområden
de har under åren 2019-2020. Granskningen kommer dels ske riskbaserat och dels med anledning av
händelser i omvärlden (t.ex. granskningen som nu pågår med anledning av 1177:s
personuppgiftsincident).
Nedan framgår de rättsområden och de branscher där det utifrån tillsynsplanen kan bli aktuellt med
en granskning för Lindesbergs kommun. Oavsett om Datainspektionen gör en granskning hos oss
eller inte så är det områden som är viktiga, varför det kan bli aktuellt att jag i egenskap av
dataskyddsombud genomför granskning av ett eller flera av dessa områden framöver.
Min rekommendation är att ni inom er verksamhet går igenom vilka av de nedanstående områdena
som kan vara aktuella för er och gör en inventering om vi lever upp till kraven i
dataskyddsförordningen för varje respektive område. Finns behov av förändringar så uppdatera
riktlinjer, rutiner, mallar, registerföreteckning, system etc. Eftersom vi numera har ett krav på oss att
visa att vi lever upp till förordningens krav är det viktigt att ni dokumenterar ert arbete med
dataskyddsförordningen så att det går att följa upp i efterhand (av t.ex. nämnden, styrelsen,
Datainspektionen eller dataskyddsombudet).
Datainspektionens prioriterade områden samt Datainspektionens information om dem:
Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde
Denna rollfördelning är central för dataskyddsreglerna och därmed för skyddet av den personliga
integriteten. Vem som är personuppgiftsansvarig respektive biträde i en specifik situation kan vara
svårt att avgöra.
Samtycke som rättslig grund
Kraven på samtycket har genom dataskyddsförordningen specificerats ytterligare vilket innebär att
praxis behöver utvecklas för att tydliggöra hur bestämmelserna kring samtycke numera ska förstås.
Granskning avseende samtycke kommer att avse såväl krav på frivillighet, information, tydlighet som
samtyckets omfattning.
Hälso‐ och sjukvården
Hälso‐ och sjukvårdens personuppgiftsbehandling avser stora mängder känsliga personuppgifter
omfattande hela befolkningen. Fokus kommer att läggas på grundläggande strukturer såsom ansvar,
transparens mot patienter och skydd för uppgifter från obehörig åtkomst och obefogad spridning,
men också det rättsliga stödet för stora uppgiftssamlingar.
Skolan
Barn är särskilt skyddsvärda och skolan behandling av personuppgifter omfattar en stor del av
barnens uppväxt och innehåller såväl integritetskänsliga som känsliga personuppgifter. Fokus
kommer att läggas på det rättsliga stödet för att behandla uppgifter, att det finns strukturer för att
skydda uppgifterna från obehörig åtkomst och obefogad spridning, samt teknikanvändning som
kamerabevakning och ansiktsigenkänning.
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Arbetsgivaresbehandlingav anställdaspersonuppgifter
Arbetsgivaresbehandlingav anställdaspersonuppgifterberör mångasom befinner sig i
beroendeställningoch behandlingenkan omfatta såvälintegritetskänsligasom känsliga
personuppgifter.Fokuskommer att främst vara arbetsgivaresövervakningav anställda.Tillsynen
kommer att omfatta frågor om såvälgrundläggandeprinciper,rättsligagrunderoch information till
de registrerade.
Mobila operativsystem
Mobila operativsystemsinsamlingav användaresplatsdataär en personuppgiftsbehandling
som
berör mångaoch avseromfattade uppgiftsmängder.Fokuskommer att läggaspå grundläggande
principer i dataskyddförordningensåsomlaglighet,korrekthet och öppenhetgenomatt granskadet
rättsliga stödet för behandlingenoch den information som har lämnatstill användarnai samband
med att personuppgifternahar samlatsin.
Nya företeelser
Exempelvisansiktsigenkänning,
automatiseradebeslut, profilering, blockkedjoretc.

Om ni vill läsatillsynsplanenfinns den här:
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/datainspektionens-tillsynsplan-20192020.pdf

Ni får mer än gärnaåterkommaom ni har frågor eller vill bolla idéer på hur man kan arbeta vidare
med att åtgärdaeventuellabrister inom något område.Serni någonsom är i behov av informationen
som inte fått den inom er förvaltning så vidarebefordraden gärna(övrigaförvaltningar/bolagfår
separatamejl).

Med vänlighälsning

Anna Ljungsten
Kommunjurist/Dataskyddsombud
TEL0581-81025

Lindesbergskommun,711 80 Lindesberg
BESÖKStentäppsgatan
5
TELVX 0581-81000
lindesberg.se
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Från:
Skickat:
Till:

Kopia:
Ämne:

Anna Ljungsten
den 1 mars 2019 15:51
Henrik Arenvang; Carina Fyrpihl; Thomas Lindberg; Magnus Sjöberg;
Gunilla Sandgren; Andreas Ericsson; Madde Gustavsson; Martin
Lindström; 'Jens Isemo'; 'asa.jonsson-carlsson@besoklinde.se'
Anna Nilsson
Rekommendationer rörande Brexit från dataskyddsombudet

Hej,
Som ni vet så har Storbritannien valt att gå ut ur EU (Brexit). Utträdet kommer ske den 30 mars 2019.
Det pågår diskussioner om ett avtal kring utträdet, men i dagsläget har inget avtal undertecknats. Om
inget utträdesavtal tecknas kommer det innebära att Storbritannien från den 30 mars 2019 räknas
som ett tredje land enligt dataskyddsförordningen.
Personuppgiftsansvarig myndighet (nämnden eller styrelsen i kommunen) får bara överföra
personuppgifter till ett tredje land om vissa krav dataskyddsförordningen är uppfyllda.
Vad innebär då en överföring av personuppgifter till tredje land?
Det är om personuppgifter blir tillgängliga för någon i ett land utanför EU/EES-området. Några
exempel är om organisationen har ett personuppgiftsbiträde i ett land utanför EU/EES samt om ni
lagrar personuppgifter i en molntjänst eller på en server som är baserad utanför EU/EES.
Tillåten överföring till tredje land (kapitel 5 GDPR)
Det är tillåtet att överföra uppgifter utanför EU/EES om personuppgiftsansvarig vidtar lämpliga
skyddsåtgärder. Det kan vara exempelvis:
 Det finns ett beslut från EU-kommissionen att landet har adekvat skyddsnivå (finns ej för
Storbritannien i dagsläget)
 Bindande företagsbestämmelser
 Avtal om godkända standardavtalsklausuler
 Egna avtal godkända av tillsynsmyndigheten
 Det är en särskild situation och i enstaka fall
Här bedömer jag att det blir aktuellt med standardavtalsklausuler, om det inte skulle visa sig vid
kontakt med t.ex. underbiträdet att någon av de andra punkterna är tillämpliga.
Standardavtalsklausuler
Finns en godkänd standardavtalsklausul på svenska som kan användas om organisationen har ett
personuppgiftsbiträde i ett tredje land. Tänk på att inte ändra i avtalen. Avtalet finns här: https://eurlex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN
Om det är överföring till en annan personuppgiftsansvarig i ett tredje land finns två andra avtal,
återkom om det blir aktuellt.
Vad ska vi göra?
Min rekommendation är att organisationen går igenom om ni har t.ex. personuppgiftsbiträden i
Storbritannien (eller i ett annat tredje land) eller om personuppgiftsbiträdena har underbiträden i
Storbritannien. Detta gäller såväl om de fysiskt befinner sig där med sitt kontor, har en server etc.
Detta bör framgå av era personuppgiftsbiträdesavtal samt övrig dokumentation kring
personuppgiftsbehandlingarna t.ex. registerförteckningen. Tänk på att det kan finnas gratis

103

applikationeroch liknandesom användsi organisationen,dessamåsteäveninventerasvarför man
ofta behövernå ut ner på sektions-/enhetsnivå.
Finnsen överföringav personuppgiftertill tredje land måsteni se till att den blir tillåten dvs uppfyller
kraveni kapitel 5 dataskyddsförordningen
(sepunkten ”Tillåten överföringtill tredje land” ovan).
Om något biträde, server,molntjänst etc är i Storbritannien?
Kontaktagärnaleverantörenoch hör hur de tänkt inför den 30 mars2019,kanskehar de planerat en
flytt etc?
Annarsbehöverni genomföraåtgärderi form av att tecknaen standardavtalsklausul.
Information till de registrerade
Tänkpå att om ni överför personuppgiftertill ett tredje land skani äveninformera de registrerade
om att det saknasett beslut av kommissionenom adekvatskyddsnivåsamt hänvisatill de
skyddsåtgärdersom genomförtsdetta samt informera om avtalet som tecknatssamt var kopia av det
finns (eller hållstillgängligt).Finnsvissaundantagom personuppgifternasamlatsin från någonannan
än den registreradeoch det skulleinnebäraen oproportionerligansträngning.
Såuppdateramallar, blanketter,e-tjänster,på webbplatsen,dataskyddspolicyom det behövsetc.
där ni lämnar information om de aktuellabehandlingardär det sker en överföringtill tredje land.
Dokumentera
Somalltid vid arbete enligt dataskyddsförordningen
så tänk på att dokumenteraert arbete så att det
finns sparatframöver(exempelvisgenomatt diarieföradet). Dokumenterat.ex.
inventeringen/utredningensamt de standardavtalsklausuler
som sändsut och som undertecknas
samt om ni ändrat i informationentill de registrerade.
Informera och återkoppla till personuppgiftsansvarigoch ledningsgrupp
Informera personuppgiftsansvarig
myndighetoch gärnaäven ledningsgruppenom Brexit och denna
rekommendationeftersomman som jag ovan nämnt ofta behövernå ut på sektions-/enhetsnivåför
att lyckasmed inventeringenoch de uppföljandeåtgärdernai form av uppdateringaroch tecknande
av standardavtalsklausuler.

Med vänlighälsning

Anna Ljungsten
Kommunjurist/Dataskyddsombud
TEL0581-81025

Lindesbergskommun,711 80 Lindesberg
BESÖKStentäppsgatan
5
TELVX 0581-81000
lindesberg.se
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