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Kallelse till Socialnämnden
Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Socialnämnden, Onsdag den 12
maj 2021, kl 09:00. Näset, Lindesbergs kommunhus
Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
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Socialnämnden (beredande)

Remiss av medborgarförslag om att starta ett projekt liknande
TV-programmet "Fyraåringar på äldreboende" i Fellingsbro
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
Att så snart möjligheterna finns igen påbörja tidigare utarbetat
samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen på fler
äldreboenden, möten mellan barn och äldre.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen sedan
år 2018 haft ett liknande projekt i Storå. Barn från närliggande förskola har
varit och hälsat på äldre på Grönbodahemmet. De har tillsammans haft olika
teman vid träffarna med mycket positivt resultat.
Då pandemin började har förvaltningarna varit tvugna att ställa in träffarna.
Förvaltningen ser positivt på att samarbetet mellan förskola och äldreboende
finns på fler ställen så snart möjligheterna finns igen.
Förvaltningen ser den stora glädjen som uppstår i mötet, både för den äldre
och barnen.

Mladenka Gustafsson
Förvaltningschef

För åtgärd:
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Gunilla Hedblad
0581-812 23
gunilla.hedblad@lindesberg.se

Socialnämnden (beredande)

Patientsäkerhetsberättelse för socialnämnden år 2020
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår nämnden besluta:
 Anta Patientsäkerhetsberättelsen för 2020 och verksamheternas mål
2021/2022 gällande förbättringar för den enskilde som får hälso- och
sjukvård med kommunen som vårdgivare.
Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetsberättelsen tar upp hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits
i kommunen 2020. Under 2020 har vi haft en global pandemi, covid-19, vilket
gjort att verksamheterna har arbetat med basal hygien för att förhindra
smittspridning, vilket gjort att vissa delar för målarbetet 2020 bör läggas över
på 2021/2022. Verksamheternas mål för 2021/2022 bör därför vara att
enheterna upprättar handlingsplaner för arbetet med patientsäkerhet utifrån
enheternas behov; egenkontroller, kvalitetsregister, dokumentation. Hälsooch 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 beslut
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår och vad
som är verksamheternas mål för patientsäkerhetsarbetet kommande år.
Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Gunilla Hedblad
Handläggare

För åtgärd:
MAS Gunilla Hedblad
För kännedom:
Förvaltningschef
Elevhälsan
Bilagor:
Patientsäkerhetsberättelse gällande den kommunala hälso- och sjukvården
2020.
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

Patientsäkerhetsberättelse 2020
Socialnämnd

Innehållsförteckning
1 Sammanställning.............................................................................. 3
2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet.................... 3
3 Rutiner för egenkontroll samt egenkontroller som genomförts
under året ......................................................................................... 4
4 Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet .......... 5
5 Rutiner för att identifiera risker i verksamheten ......................... 5
6 Rutiner för händelseanalyser ......................................................... 6
7 Informationssäkerhet ...................................................................... 6
8 Samverkan för att förebygga vårdskador ..................................... 6
9 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet samt
hantering av klagomål/synpunkter ................................................ 7
10

Samverkan med patienter och närstående ............................... 8

11

Resultat ........................................................................................ 8

12

Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet 2021 ......... 10

Bilagor (finns i Stratsys)
Bilaga 1: Avvikelser sammanställning 2020
Bilaga 2: Systematiskt patientsäkerhetsarbete 2020 FS
Bilaga 3: Systematiskt patientsäkerhetsarbete 2020 VoO
Bilaga 4: Journalgranskning Sammanställning SÄBO 2020

Socialnämnd, Patientsäkerhetsberättelse 2020

2(11)

1 Sammanställning
2020 har till stora delar styrts av den globala pandemin Covid-19 med stor allmän smittspridning.
Kommunens vård och omsorg har haft två mindre utbrott på två boenden och ett större utbrott på ett
boende. För övrigt endast enstaka smitta i ordinärt boende. Vissa boenden och hemtjänstområden
har inte haft någon smitta. Funktionsstöd har endast haft en smittad enskild. Detta påvisar att
enheternas arbete med basal hygien, skyddsutrustning och information om corona har hanterats bra
under året. Under pandemin har träffar med enhetschefer, verksamhetschef, mas och mar
genomförts frekvent. Kommunen har inte heller haft ökad dödlighet på boendena i samband med
pandemin om man jämför med tidigare år. Enskilda på äldreboenden är idag mycket gamla och
svårt sjuka vilket gör att det oftast finns bakomliggande orsaker till dödsfall på boenden. Vi har
knappt calici - eller influensautbrott längre på boendena, vilket visar att basala hygienrutiner blivit
bättre med åren. Utmaningen är att vi samtidigt ska ha en hemlik boendemiljö med aktiviteter för
våra enskilda. Det är viktigt att följa upp följsamheten genom egenkontroller till basal hygien på
enheterna. Användningen av Kvalitetsregistren senior alert, BPSD, palliativ registret har minskat,
vilket gör det svårare att systematiskt följa patientsäkerhetsarbetet på enheterna. Dokumentationen,
vård- och rehabplaner i journalsystemet och att dokumentera under rätt sökord behöver förbättras
för ett systematiskt patientsäkerhetsarbete som syns statistiskt.

2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
Organisatoriskt ansvar för hälso- och sjukvården i kommunen:
Socialnämnden är vårdgivare i Lindesbergs kommun.
Förvaltningschef 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.
Hälso- och sjukvårdspersonal i verksamheterna.
Ansvarsfördelningen inom hälso- och sjukvården:
•

•

•

•

Vårdgivarens (Socialnämnden) 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. Nämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem för det systematiska
kvalitetsarbetet. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvården till och med
sjuksköterskenivå.
Verksamhetschef för HSL ska enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvara för att verksamheten
tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet. Hålla sig uppdaterad att verksamheten
håller hög patientsäkerhet samt att MAS/MAR har tillgång till de resurser som krävs för att
kunna fullgöra sina uppgifter utifrån de krav som ställs för att den enskilde ska tillförsäkras
en god och säker vård.
Verksamhetschefer funktionsstöd och vård och omsorg, ansvarar för att leda det
systematiska patientsäkerhetsarbetet utifrån ledningssystemet och implementera
riktlinjer/rutiner till enhetschefer. Ansvarar för att enhetschefer har tillgång till de resurser
som krävs för att kunna fullgöra sina uppgifter.
MAS/MAR ansvarar för att verksamheterna har riktlinjer och rutiner till hjälp för att
säkerställa god vård enligt lagar och författningar. MAS/MAR är en stödfunktion och följer
upp patientsäkerhetsarbetets kvalité i verksamheterna genom besök, egenkontroller,
kvalitetsregister, med mera och redovisar till verksamhetsansvariga.
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•

•

Enhetscheferna ansvarar för att kontinuerligt arbeta med utveckling och kvalitet på den egna
enheten, implementera riktlinjer/rutiner, göra handlingsplaner, riskanalyser och
händelseanalyser. Där det behövs delta i lokala rutiner. Följa upp avvikelser, klagomål och
synpunkter och egenkontroller och har ett ansvar för det systematiska
patientsäkerhetsarbetet.
Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvariga för att följa riktlinjer/rutiner och att rapportera
avvikelser. Avvikelser ska följas upp på team/arbetsplatsträffar. Delta i egenkontroller,
lokala rutiner och det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

Kommunen har också ett hälso- och sjukvårdsavtal med regionen i Örebro län som reglerar ansvar
och samverkan mellan kommunerna och regionen. Överenskommelser finns gällande samverkan
hälso- och sjukvård för t ex områden som:
•
•
•
•
•
•
•

läkarmedverkan
informationsöverföring och vårdplanering
medicintekniska produkter
beslut om egenvård
rehabilitering och habilitering och fysioterapeut
läkemedel, läkemedelsnära produkter
nutrition

3 Rutiner för egenkontroll samt egenkontroller som genomförts under
året
Rutiner för egenkontroller finns i Ledningssystemet. Enheterna ansvarar för att årligen följa
upp basala hygienrutiner, kvalitetsregistren, göra kollegiala journalgranskningar vartannat
år, fylla i enkät Systematisk uppföljning av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet,
loggkontroller med mera.
•

•
•
•
•

•

Kvalitetsregister, Senior alert riskbedöma, åtgärda och följa upp gällande nutrition,
trycksår, munhälsa och blåsdysfunktion har minskat med 67 % jämfört med 2019. BPSD
(beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) Registreringar i Palliativa registret
endast 56 % visar att målvärdena smärtskattning och munhälsobedömning behöver
förbättras.
Enkät systematiskt patientsäkerhetsarbete (se bilagor i stratsys) görs årligen på enheterna
som ska följas upp av verksamhetscheferna och enhetsansvariga utifrån sina egna resultat
och vad som behöver förbättras via handlingsplan på enheterna.
Följsamhet till kläd- och hygienrutiner har flera enheter följt upp. Följsamheten är god,
vissa enheter har mindre god följsamhet till vissa moment, framförallt desinfektion av
händer före arbetsmoment. Enheterna behöver arbeta med sina resultat.
Registrering av infektioner säbo/hemsjukvård fylls i av ssk. Visar hur infektionsläget ser
ut i kommunen. 2020 lågt antal infektioner, få antal med lunginflammation och hud-och
sårinfektioner. Urinvägsinfektion mest vanligt hos icke kateterbärare.
Journalgranskningar på enheterna för att uppmärksamma och kunna åtgärda
dokumentationen har inte ännu gjorts på alla enheter och inga granskningar har gjorts under
2020. Journalgranskning gjord av mar på säbo visar förbättringsområden i användandet av
journalsystemet. (se bilaga i stratsys).
Läkemedelsförråden som finns i norr, centrala och söder har inte haft några större brister i
narkotikahanteringen. Extern granskning ska utföras årligen. 2021 köps tjänsten av extern
utförare som en kvalitetssäkring.
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•

•
•

Loggkontroller stickprovskontroller har utförts på personal för att upptäcka otillbörlig
åtkomst till journal utan vårdnära relation. Ingen otillbörlig åtkomst har upptäckts. Viktigt
att cheferna ser över sin personals behörigheter under året. Legitimerad personal loggas
även i NPÖ (Nationell Patient Översikt), ingen otillbörlig åtkomst har upptäckts utan
vårdnära relation.
HSL avvikelser och fallrapporter, Sammanställs av mas/mar. Åtgärder och uppföljningar
hanteras av enheterna.
Verksamhetsbesök mas/mar och utvecklingsstrateg genomförde ett besök inom vård och
omsorg 2020. Sammanställning delgavs verksamhetschef.

Uppföljningar med målvärden och handlingsplan för 2021/2022 behöver göras i verksamheterna
gällande hälso- och sjukvård. Se under punkt 12.

4 Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
Patientsäkerhetsarbetet 2020; säkra processer vid samverkan in- och utskrivning från lasarett.
Mobilt närsjukvårdsteam, med läkare och ssk gör insatser i kommunen så patient inte behöver åka
in till lasarettet för vissa insatser. Tydligare dokumentation genom att KVÅ, Klassifikation av Vård
Åtgärder, för legitimerad personal i journalsystemet. Statistik skickas till Socialstyrelsen.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Framförallt har fokus legat på följsamhet till hygienrutiner, skyddsutrustning. och
informationsmöten om covid-19. Enheterna har arbetat med hygien och följsamhet till
klädkod framförallt inom hemsjukvården. Följsamhet Basal hygien skrivs på av all personal.
MAS/MAR ser över alla avvikelser och fallrapporter, vilket är en kvalitetssäkring och har
kontakt med enheterna vid behov.
Utbildningsstationer för personalen där de kan träna på venprovtagning, blodtryck, linda
ben, katetersättning finns.
Introduktionsutbildning till sommarvikarier genomförts.
Fallförebyggande träning har genomförts utifrån pandemin genom enskilda promenadbesök,
uteträningar och på särskilda boenden mindre gruppträningar till och från utifrån smittläget.
Hemtjänsten haft uppdrag från både arbetsterapeut och fysioterapeut på diverse träningar.
Omvårdnadspersonalens utbildning i användning av lyft, lyftkörkort, har skett i mindre
omfattning på grund av covid-19. Framförallt för att minska risken för smitta.
Säsongsvaccinationer har erbjudits och genomförts mot influensa.
MAS/MAR gjort verksamhetsbesök på enhet i ordinärt boende för systematisk uppföljning
gällande; dokumentation, rehabiliterande förhållningssätt, egenkontroller, rengöring
hjälpmedel, ombudsansvar, basal hygien och nutrition där risker, styrkor och
förbättringsområden kopplats tillbaka till enheterna och redovisats till verksamhetschef.
All personalutbildning behöver omsättas i patientsäkerhetsarbetet i verksamheterna.

5 Rutiner för att identifiera risker i verksamheten
Verksamhetschefer, MAS/MAR och enhetschefer för legitimerad personal har inbokade möten där
verksamheterna och händelser diskuteras.
Teamträffarna på enheterna där enhetschef, arbetsterapeut, sjuksköterska och omvårdnadspersonal
deltar träffas och går igenom verksamheten utifrån framtagen rutin där risker kan identifieras och
hanteras. Mötena har inte kunnat genomföras på samma sätt under pandemin, information och
kommunikation har skett på alternativa sätt utifrån enheternas möjligheter.
Tillsammans med regionen har vi träffar där bland annat avvikelser i vårdkedjan tas upp. Risker och
Socialnämnd, Patientsäkerhetsberättelse 2020
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förbättringsområden finns i gemensam handlingsplan. Riskanalyser har gjorts gällande
läkemedelslistor, uppföljning av läkemedel och samverkan med lasarett.

6 Rutiner för händelseanalyser
Rutiner för händelseanalys finns där enhetscheferna ansvarar tillsammans med övrig personal att
skriva händelseanalys som skickas till MAS/MAR. Analysen kan också användas som underlag vid
samtal med patient/närstående och för att åtgärdsförbättra. Utifrån händelseanalysen och samtal
med verksamheten kan MAS/MAR bedöma om Lex Maria ska göras. Uppföljningsmall för insatta
åtgärder ska följas upp senast efter 6 månader.

7 Informationssäkerhet
Rutiner för dokumentation, behörighetstilldelning, åtkomst i viva journalsystem finns men behöver
följas upp under 2021. Följsamhet till rutiner i viva bland annat ta bort utdelade uppdrag behöver
förbättras så personal inte kan se patient som de inte har vårdnära relation till. Loggkontroller
genomförs i viva journalsystem och i nationell patientöversikt (NPÖ). Mobila/tekniska lösningar för
dokumentation och åtkomst till journaler vid hembesök pågår under 2021, även för digital
läkemedelssignering. Loggkontroller som genomförts under året har inte påvisat olovligt intrång i
dokumentationssystemen. Handbok Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och
sjukvården från Socialstyrelsen finns som stöd

8 Samverkan för att förebygga vårdskador
För att säkerställa god vård av god kvalitet enligt författningar, krävs att alla vårdgivare runt
patienten samverkar. Externt samverkar Örebro län mellan regionen och kommunerna genom
chefsnätverk, mas/mar nätverk och andra nätverksgrupper. Samverkan sker också med vårdhygien
och smittskydd, framförallt riktlinjer och rutiner gällande pandemin covid-19 där vi haft
återkommande möten under 2020.
Norra länsdelen, regionen och kommunerna har möten från ledningsnivå till lokala
samverkansgrupper. Vi har gemensam handlingsplan med patienten i fokus för att minska
återinläggningar, få en trygg och säker utskrivning, god vård i livets slut, SIP (samordnad
individuell plan) och beslutsstöd för rätt vårdnivå som kommunens sjuksköterska utför ifall
patienten klarar sig med insatser i hemmet eller behöver åka in till lasarettet. Vi arbetar aktivt med
avvikelser i vårdkedjan i lärande syfte för att kunna undvika vårdskador i vårdkedjan. System för
avvikelser i vårdkedjan finns som sammanställs och följs upp.
Förstärkt samverkan covid-19: För att stärka samverkan i arbetet kring pandemin och covid-19 som
främst drabbat äldre med omfattande behov har region och kommunerna haft inbokade möten under
2020 för att hantera pandemin.
Vid gemensamma ärenden samverkar kommunen med Patientnämnden. Inget gemensamt ärende
har hanterats under 2020.
Länsgemensamma resurser som finansieras av kommunerna i länet
Hygiensjuksköterska: Smittskydd och Vårdhygien i Region Örebro län har för länets kommuner
hygiensjuksköterska anställd. Deras uppdrag är att ge råd, handledning och utbildning samt utarbeta
vårdhygieniska riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.
Kontinenssamordnare: En kontinenssamordnare med uppdrag att säkerställa ett övergripande
långsiktigt och kontinuerligt kvalitetsarbete inom området inkontinens. Detta sker genom att
säkerställa kunskap via kompetensutveckling av berörd personal, tydliggöra och koppla samman
verksamhetsansvar och kostnadsansvar samt utreda och identifiera eventuella problemområden
genom översyn av regelverk.
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Centrum för hjälpmedel: Ansvaret för att tillhandahålla personliga och vissa behandlande
hjälpmedel i Örebro län finns organiserade under regionens enhet Centrum för hjälpmedel.
Förskrivning av dessa produkter kan göras av arbetsterapeuter och sjuksköterskor.
Samverkansmöten mellan kommunerna i länet och Centrum för hjälpmedel sker regelbundet under
året. Gränsdragningsfrågor mellan huvudmännen och kostnadsansvar diskuteras. Exempel på
hanterade frågor: Journalgranskning och översyn av förskrivning av behandlande madrasser efter att
sjuksköterskor fick överta förskrivningen.
Intern samverkan
Internt samverkar chefer, mas/mar, systembehöriga, utvecklingsstrateg, personal genom inplanerade
möten och kontakt vid behov.
Teamträffar det finns mötesrutin för enheterna vad som ska tas upp på teamträffarna. Varje
profession dokumenterar och följer upp insatta åtgärder och hjälpmedel utifrån sitt ansvarsområde.
Teamträffar är till för att öka patientsäkerheten genom att professioner träffas, lyssnar och bidrar för
en helhet kring patienten. På teamträffar ska också kvalitetsregistren diskuteras. Teamet kring
patienten har ofta daglig kontakt vilket underlättar uppföljning och att kunna arbeta systematiskt.

9 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. 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.
Uppföljningsmall för om insatta åtgärder fått avsedd effekt ska fyllas i efter ca 6 månader.
Allvarliga händelser ska meddelas medicinskt ansvariga för ställningstagande till fortsatt
handläggning.
Klagomål/synpunkter har diarieförts och hanterats av MAS/MAR och berörd verksamhet. 2020 har
ett ärende hanterats och avslutats hos IVO. Händelseanalyser, åtgärder och uppföljningar gällande
läkemedel, omvårdnad och delegeringar har hanterats under 2020.
En Lex Maria anmälning gjord. Åtgärder insatta och ärendet har avslutats av IVO efter insatt
handlingsplan som ska följas upp av enheten efter ett halvår.
Patientnämnden; inga gemensamma ärenden har behandlats 2020.
Inkomna 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 26 avvikelser skrevs från kommunen till regionen som
följts upp, fler avvikelser rapporteras muntligt som tyvärr inte skrivs enligt avvikelse systemet.
13 avvikelser skrevs från region till kommunen som är uppföljda i vårdkedjan.
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10 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 vid behov alltid patient/närstående att delta. Personlig kontakt har tagits med närstående vid
inkomna klagomål som besvarats och diarieförts. Enhetscheferna arbetar med händelseanalyser vid
händelser som närstående informeras om. En SIP (samordnad individuell plan) genomförs oftast
mellan region, kommun, den enskilde och anhöriga i hemmet efter utskrivningsplaneringen från
slutenvården, inför fortsatt stöd av kommunens hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst.

11 Resultat
Systematiskt Patientsäkerhetsarbete
Inom Vård och omsorg och Funktionsstöd har enhetscheferna inom respektive verksamhet svarat på
enkät med utvalda frågor hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet bedrivits 2020.
Hygien: Exempel på identifierade brister är att alla medarbetare inte använder arbetskläder, felaktig
användning av plastförkläden. Dessa brister sågs mer frekvent i början av året. ”Lätt att göra rätt” är
en självskattning av följsamhet till basala hygienriktlinjer som finns på Vårdhygiens sida som
förbättringsområde.
Palliativ vård: 2020 rapporteringar i palliativ registret endast 56 %. Korttids endast 2 % och SÄBO
endast 14 %. Nationella målvärden finns, kommunens värden är inte bättre 2020 än 2019. Målet är
att avlidna i kommunens verksamheter ska fyllas i kvalitetsregistret för att tydliggöra enskildas sista
tid i livet och kunna förbättra insatserna i livets slut. Målindikatorer för 2021 är
munhälsobedömning, smärtskattning och medvetandegöra manualen som finns för att fylla i
palliativregistret. Länk till Webbutbildning palliativ vård finns i ledningssystemet hälso-och
sjukvård för repetition och nyanställd personal.
God vård i livets
slutskede

Målvärde nationellt

2019

2020

Smärtskattning

100 %

52 %

51 %

Ordination mot ångest och
smärta

98 %

95 %

95 %

Munhälsa

90 %

61 %

60 %

Utan trycksår

90 %

88 %

89 %

Mänsklig närvaro i
dödsögonblicket

90 %

83 %

78 %

BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) totalt 85 registreringar gjorda
2020, av dessa är det 73 unika enskilda som är bedömda i registret och har en bemötandeplan.
Olämpliga läkemedel för dementa har minskat. Smärtfria och symtomlindrande demensläkemedel
ligger vi sämre än riket och länet. Uppföljningsmöten på enheterna har inte kunnat genomföras av
instruktörer på grund av pandemin covid-19 i BPSD 2020.
BPSD 2020

Lindesberg

Örebro län

Riket

Andelen personer som
verkar smärtfria

63 %

72 %

72 %
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BPSD 2020

Lindesberg

Örebro län

Riket

Personer med alzheimers
sjukdom som har
symtomlindrande
demensläkemedel

22 %

48 %

57 %

Senior alert
Senior alert 2020

Unika personer

Bakomliggande
orsak vid risk

Åtgärdsplan vid
risk

Utförda åtgärder
vid risk

Riskbedömningar
fall, nutrition,
munhälsa gjorda
2020

241

94 %

96 %

96 %

Riskbedömningar
blåsdysfunktion

172

98 %

99 %

93 %

Senior alert: totalt 241 unika personer SÄBO och hemsjukvård har riskbedömts totalt 2020. En
minskning med 67 % jämfört med 2019. SÄBO vård och omsorg boenden har riskbedömt 148
personer, där Grönboda, Ågården och Solliden gjort sina bedömningar. Senior alert är ett
kvalitetsregister för att synliggöra patientsäkerhetsrisker, åtgärda och följa upp. Det arbetet bedrivs i
samverkan chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och personal. Rutiner behöver användas för att arbeta
systematiskt. Uppföljning ska ske via teamsmöten. Registret behöver användas för att synliggöra
enheternas arbete med nutrition, fall, munhälsa, blåsdysfunktion. Funktionsstöd har inte registrerat
någon enskild i senior alert. Rutiner för senior alert finns i Ledningssystemet.
Avvikelser läkemedel och fall
Avvikelser

2019

2020

Totalt läkemedel

440

428

Glömt ge medicin

79 %

83 %

Felmedicinering

17 %

13 %

Fall

2019

2020

Totalt fall

1932

1677

Frakturer

1%

2%

Sårskada, skrubbsår

12 %

2%

Läkemedel

Glömda läkemedel ökat med 4 % 2020, framförallt i hemsjukvården. Färre avvikelser totalt. Största
orsaken till läkemedelsavvikelser är; glömska, kommunikationsbrist, stress eller att personal inte
läser namn, datum, klockslag på medicinpåsarna, kontrollerar inte läkemedelslistorna, signerar
inte 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, det krävs mer kunskap hos
personalen gällande läkemedel, vilket också gör att kunskapskraven ökar innan delegering kan ges.
Verksamheterna kommer införa ett digitalt stöd för en tryggare läkemedelshantering 2021. Andra
insatser HSL och SoL kan också ges via samma digitala stöd, ex rehabinsatser för att
förebygga/minska fall.
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Fallavvikelserna har minskat med 13 %. Antal enskilda inskickade till lasarettet har dock ökat, 71
mot 65 enskilda 2019, samt ökat antal enskilda med frakturer, 36 mot 25 enskilda 2019
Teamsamverkan på enheterna behöver stärkas och kunskapen om förebyggande åtgärder behöver
öka för att minska fall, genom fallriskbedömningar, balansträning, se över läkemedel, nutrition.
Många fall sker i samband med toalettbesök eller i och ur säng. En stor del av fallen sker på
demensboende/demensavdelning och beror oftast på kognitiv svikt och nedsatt insikt om sina
fysiska förmågor. Fallolyckorna är spridda över ett stort antal enskilda.
Ett mörkertal är troligt vad gäller både läkemedels- och fallavvikelser.

12 Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet 2021
Verksamheterna ska ha mål för arbetet med patientsäkerhet - MAS/MAR följer upp
patientsäkerheten.
Mål för patientsäkerhetsarbetet 2021/2022. Enheternas arbete måste synliggöras genom att arbeta
strukturerat och systematiskt med egenkontroller, kvalitetsregister, teambaserat, dokumentation och
uppföljning. Verksamheterna behöver göra handlingsplaner utifrån uppsatta mål för sina
enheter 2021/2022. Förbättringar där handlingsplaner behövs;
•
•
•
•
•
•

Arbeta systematiskt med senior alert i teamet för ökad patientsäkerhet där risker bedöms,
åtgärder sätts in och följs upp på alla boenden. Rutiner finns.
Fallförebyggande åtgärder behöver tydliggöras i dokumentationen.
Funktionsstöd behöver planera för att göra senior alert bedömningar.
Egenkontroller hygien, senior alert, delegering ska genomföras enligt egenkontrolls
dokument.
Självskattning ”Lätt att göra rätt” utförs minst två gånger/år - hygienrond på enheterna
genomförs minst vartannat år.
BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) lokala rutiner på enheterna så
att bedömningarna görs och bemötandeplanerna används och följs upp. Instruktörer
kompetensförsörjningsplan och utbildningsplan för enheterna behöver ses över.

Palliativ vård
•
•

Ssk utbilda personalen i validerad smärtskattning. Munhälsobedömning och smärtskattning
göras och dokumenteras av personalen.
Palliativ plan användas vid palliativ vård i sen fas.

Kommunikation, handlingsplan för utbildning ska enheterna göra
•
•

Personalen inom funktionsstöd och vård och omsorg ska utbildas i SBAR (situation,
bakgrund, aktuellt, rekommendation) och för att kunna ta parametrar som ger en tydlig
kommunikation vid kontakt med sjuksköterska eller annan vårdgivare.
Enheterna ska tillhandahålla material för att ta blodtryck, temp, SBAR kort.

Dokumentation
•
•
•

Handlingsplan för att öka rehab- och vårdplaner.
Säkerställa vid introduktion till nyanställda att och hur de ska dokumentera.
Insatta åtgärder vid risker/händelser/ Lex Maria ska följas upp inom 6 månader i
uppföljningsmall av enhetscheferna.

Externa läkemedelsgranskningar införs 2021.
APPVA digital signering för läkemedel, träningar, omvårdnad med mera införs i hela kommunen
2021. Där kommer även delegeringar ingå.
Loggningsbara kodlås kommer installeras på dörrarna till läkemedelsrummen 2021.
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Medicinskåp med kodlås och loggningsfunktion införs 2021 på alla särskilda boenden.
Introduktionsutbildning för sommarvikarier genomförs.
Hälso- och sjukvårdsansvar Introduktionsutbildning för chefer och ledningsfunktioner om hälsooch sjukvård och patientsäkerhetsarbete ska arbetas fram av medicinskt ansvariga. Utbildningen
kommer vara webbaserad.
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1. Inledning
Socialtjänstlagen (SoL) är en målinriktad ramlag. Lagen sätter ramarna för socialtjänsten för
varje kommun. Socialtjänstens tolkning kan därmed se olika ut beroende på vilken kommun
den enskilde bor i.
Socialtjänsten ska präglas av frivillighet och självbestämmande, kontinuitet, flexibilitet,
normalisering, närhet och respekt för den enskildes rätt att bestämma över sitt liv.
Den enskilde ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och
annan lätt åtkomlig service ska ges. Möjligheten att bo hemma regleras i 3 kap. 6 § SoL:
”Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande socialtjänst
underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra”.

1. Bakgrund
1995 inträdde den så kallade psykiatrireformen som syftade till att förbättra livssituationen för
personer med psykiska funktionsnedsättningar och öka deras möjligheter till gemenskap och
delaktighet i samhället. Utifrån psykiatrireformen fick kommunerna ett större ansvar för dessa
personer och möjligheten att söka boendestöd enligt socialtjänsten tillkom.
Nationell psykiatrisamordning konstaterade att beteckningen boendestöd bara delvis täcker
insatsens hela innehåll. En utvidgad definition av insatsen kan ses i Stockholm stads riktlinjer:
”Boendestöd är en praktisk och social insats för personer med psykiska
funktionshinder som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera
sin vardag. Insatsen är dock inte begränsad till hemmet utan kan
även omfatta aktiviteter utanför boendet och en central del är att dessa
aktiviteter bör göras tillsammans med brukaren”.

2. Syfte
Denna riktlinje ska tydliggöra insatsen boendestöd och gäller tillsammans med andra av
socialnämnden antagna riktlinjer såsom exempelvis ledningssystem, avvikelsehantering samt
Lex Sarah. Boendestödet styrs även av andra regler i lagstiftning, föreskrifter och
överenskommelser.
Syftet med boendestöd är att tillsammans med den enskilde underlätta den dagliga
livsföringen. Man planerar och strukturerar vardagen samt de praktiska sysslorna. Boendestöd
innefattar också att motivera till att bryta isolering och skapa en fungerande social tillvaro.
Personalen har en specifik kompetens och erfarenhet av att arbeta med målgruppen.
2.1 Avgränsning
Denna riktlinje omfattar endast utförande av boendestöd enligt socialtjänstlagen. Riktlinjen
omfattar inte handläggning av boendestöd.
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3. Mål
Målet med beviljad insats är enligt socialtjänstlagen att den enskilde ska kunna leva ett så
självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Den enskildes förmåga ska tas tillvara och
stärkas. Den enskildes möjlighet att delta i sin egen omsorg ska beaktas.
Enligt 3 kap. 3 § SoL ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. Vidare framgår att
det för utförandet av uppgifter inom socialtjänsten ska finnas personal med lämplig utbildning
och erfarenhet.
Boendestödet ska medverka till att målgrupperna kan känna trygghet i sitt boende och sin
livssituation och på sikt kan göra boendestödet överflödigt. Boendestödet ska stödja personen
att behålla sin bostad.

4. Lagstiftning
Socialtjänstlagen (2001:453)
Socialtjänstens mål beskrivs i Socialtjänstlagens (SoL) 1 kap 1§:
”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.”
Bistånd beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1§:
”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin
livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett
självständigt liv.”
Boendestöd enligt SoL 4 kap 1§ är avgiftsfritt.

5. Boendestöd
Boendestöd består av tre kompletterande delar som tillsammans bildar den helhet som den
enskilde utifrån sin funktionsnedsättning kan behöva för att kunna få en struktur på sin vardag
och ett fungerande liv motsvarande skälig levnadsnivå.
Boendestödet kännetecknas av pedagogiska, sociala och utåtriktade aktiviteter, där den
enskilde är verkligt delaktigt i stödets alla processer.
De tre delarna består av:
1. stöd i hemmet och
2. vägledning/stöd för att kunna bygga upp och få en fungerande social tillvaro
3. vägledning/stöd för att kunna bygga upp och få en fungerande kontakt med
myndigheter/vårdinrättningar.

§78/21 Riktlinje för handläggning och bedömning av boendestöd - SN 2021/56-1 Riktlinje för handläggning och bedömning av boendestöd : Riktlinje utförande av boendestöd Sn 35 2018

Boendestödets olika delar är alla lika betydelsefulla för personen och kräver ett pedagogiskt
förhållningssätt från personalens sida.
Omfattningen på de olika delarna kan variera över tid. Detta innebär att en person i en period
kan ha behov av enbart stöd i hemmet alternativt enbart vägledning/stöd till perioder med
både stöd i hemmet och vägledning/stöd parallellt med varandra.
Det ska finnas risk för att personen isolerar sig i sin lägenhet och själv saknar förmåga att
kunna bryta denna isolering. Den enskilde klarar exempelvis inte av att själv komma iväg till
en daglig sysselsättning, studier eller liknande. Den enskilde deltar inte i några aktiviteter på
sin fritid och saknar kontaktnät utanför sin närmsta familj och det professionella nätverket.
5.1 Målgrupp
Boendestöd riktar sig till personer över 18 år som bor i egen bostad med:
Psykisk funktionsnedsättning
En person har en psykisk funktionsnedsättning om han eller hon har väsentliga svårigheter
med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och om dessa begränsningar har funnits,
eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av
psykisk störning.
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär bland annat svårigheter med det sociala
samspelet. Exempel är autism och ADHD.
Lindrig intellektuell funktionsnedsättning
Det finns tre nivåer av intellektuell funktionsnedsättning, lindrig, måttlig och svår.
5.2 Begränsningar av målgrupp
För att beviljas boendestöd krävs att det finns utvecklingspotential hos den enskilde. Vidare
kan boendestöd endast erbjudas till personer som själva är beredda på att vara delaktiga i
stödet som ges. Stödet ska avslutas när personen inte aktivt deltar i stödet eller när personer
inte kommer utföra det biståndet avser. I dessa fall får den enskilde ansöka om annan insats.
Om de fysiska funktionsnedsättningarna överstiger de psykiska funktionsnedsättningarna ska
ansökan avslås och den enskilde får ansöka om annat bistånd.
Endast personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning är berättigade boendestöd och
då enbart i kombination med psykisk funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning.
Övre åldersgräns är 65 år. Undantag kan dock förekomma utifrån den enskildes behov. Om
personen på grund av sin åldersprocess bäst kan få sina behov tillgodosedda till exempel
genom hemtjänstinsatser ska ärendet avslås o den enskilde får ansöka om annat bistånd.
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5.3 Skillnad mellan hemtjänst och boendestöd
Skillnaden mellan hemtjänst och boendestöd kan beskrivas som ”att i boendestödet är det
viktigare att förstå varför den enskilde inte städar, än att det blir gjort”. Det innebär att
boendestöd inte ska hjälpa genom att göra åt den enskilde utan på olika sätt stödja individen
att hitta sin motivation och lösningar som på olika sätt underlättar vardagen och gör att den
enskilde kan nå sina mål.

6. Utförande av boendestöd
Den enskilde erhåller beslut om bistånd enligt SoL 4 kap 1 § i form av boendestöd omfattande
de insatser som handläggaren har bedömt den enskilde har behov av.
Uppdraget skickas från handläggare till utförare via verksamhetssystemet Viva.
I uppdraget ska tydligt framgå vilka insatser och den totala omfattningen av boendestödets
insatser den enskilde behöver samt vilka mål som finns för respektive insats.
Alla beslut om boendestöd är tidsbegränsade, tidsbegränsningen är 3-6 månader beroende på
om det är en ny ansökan eller om det är en omprövning.
6.1 Boendestödsinsatser
Boendestödsinsatserna kan ske både genom fysiska besök eller via telefonsamtal eller andra
tekniska lösningar som kan bli aktuella.
Boendestödet består av tre olika delar; stöd i hemmet, vägledning/stöd för att kunna bygga
upp och få en fungerande social tillvaro samt vägledning/stöd för att kunna bygga upp och få
kontakt med myndigheter/vårdinrättningar. Dessa delar bildar tillsammans en helhet som
stödjer den enskilde att utifrån sin funktionsnedsättning få en struktur i sin vardag och ett
fungerande liv motsvarande en skälig levnadsnivå. De olika områdena och dess omfattning
och personens behov kan variera över tid.
Stöd i hemmet innebär att:
o Stödja den enskilde att utveckla och bibehålla grundläggande vardagsaktiviteter
o Genom ett pedagogiskt arbetssätt instruera och stödja personen att på egen hand klara
sina vardagsaktiviteter
Vägledning/stöd för att kunna bygga upp och få en fungerande social tillvaro kan innebära att:
o Genom ett pedagogiskt arbetssätt instruera och stödja att på egen hand kunna klara en
social tillvaro
o Stödja den enskilde vad gäller sociala kontakter och att kunna bygga upp och få ett
positivt nätverk inom och utanför familjen
o Stödja den enskilde att komma iväg till daglig sysselsättning utanför hemmet
o Arbeta med att motivera och uppmuntra den enskilde
Vägledning/stöd för att kunna bygga upp och få en fungerande kontakt med
myndigheter/vårdinrättningar innebär att:
o Genom ett pedagogiskt arbetssätt instruera och stödja personen att på egen hand sköta
kontakter med myndigheter och vårdinrättningar.
Boendestödet ska ges på ett sådant sätt att det stärker den enskildes egna målsättningar,
resurser och behov.

§78/21 Riktlinje för handläggning och bedömning av boendestöd - SN 2021/56-1 Riktlinje för handläggning och bedömning av boendestöd : Riktlinje utförande av boendestöd Sn 35 2018

7.2 Avgränsningar i boendestödet
I boendestödets arbetsuppgifter ingår inte att arbeta med någon form av terapeutisk
samtalsbehandling, såsom samtalsterapi, korttidsterapi varken enskilt eller i grupp.
7.3 Skyldighet att informera handläggare:
o Om boendestödjarna inte lyckats få kontakt med ny enskild inom en månad ska
kontakt tas med aktuell handläggare för omprövning av den beviljade insatsen
o Om boendestöd inte kan utföras på grund av att den enskilde är påverkad av alkohol
eller narkotika vid upprepade tillfällen
o Om den enskilde inte är delaktig i stödet som ges, eller när ingen
utveckling/förbättring ses hos den enskilde trots insatserna som genomförs.
7.4 Tillgänglighet
Boendestöd finns tillgängligt dagtid mellan 8-17 helgfri vardag.

8. Krav på samverkan mellan myndighetsutövning (handläggare) och
utförare
Boendestöd kräver en mycket nära samverkan mellan handläggare och utförare. I ett
inledningsskede handlar det om att tillsammans kunna motivera den enskilde att acceptera
boendestöd och sedan tillsammans bygga upp ett förtroende.
En kontinuerlig dialog mellan alla tre parter, det vill säga den enskilde, utföraren och
handläggare är ett måste för att boendestödet ska kunna vara det psykosociala stöd som den
enskilde behöver. Kontinuerliga möten var tredje månad ska planeras in mellan
boendestödjare och handläggare.

§78/21 Riktlinje för handläggning och bedömning av boendestöd - SN 2021/56-1 Riktlinje för handläggning och bedömning av boendestöd : Riktlinje för bedömning och handläggning av boendestöd SN 35 2018

Riktlinje för
bedömning och
handläggning av
Boendestöd
Socialnämnd

Strategi
Plan/program
›› Riktlinje
Regler och instruktioner

§78/21 Riktlinje för handläggning och bedömning av boendestöd - SN 2021/56-1 Riktlinje för handläggning och bedömning av boendestöd : Riktlinje för bedömning och handläggning av boendestöd SN 35 2018

Fastställt av: Socialnämnden (SN 35/2018)
Datum: 2018-03-15
För revidering ansvarar: Utvecklingsstrateg
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Utvecklingsstrateg
Dokumentet gäller för: Handläggare Socialförvaltningen
Dokumentet gäller till och med: 2021-03-31

§78/21 Riktlinje för handläggning och bedömning av boendestöd - SN 2021/56-1 Riktlinje för handläggning och bedömning av boendestöd : Riktlinje för bedömning och handläggning av boendestöd SN 35 2018

Innehåll
1.
2.
3.

Inledning ............................................................................................................................. 4
Bakgrund ............................................................................................................................. 4
Syfte .................................................................................................................................... 4
3.1 Avgränsning................................................................................................................. 4
4. Mål ...................................................................................................................................... 5
5. Lagstiftning ......................................................................................................................... 5
6. Boendestöd .......................................................................................................................... 6
6.1 Målgrupp ..................................................................................................................... 6
6.2 Begränsningar av målgrupp ......................................................................................... 6
7. Handläggning av boendestöd .............................................................................................. 7
7.1 Handläggningstid ............................................................................................................. 7
7.2 Beslut om bistånd ............................................................................................................. 7
7.3 Överklagan ....................................................................................................................... 8
8. Omprövning och uppföljning av biståndsbeslut ................................................................. 9
8.1 Ändring av ett gynnande beslut ................................................................................... 9
8.2 Tidsbegränsning........................................................................................................... 9
8.3 Omprövningsklausul .................................................................................................... 9
9. Krav på samverkan mellan myndighetsutövning (handläggare) och utförare .................... 9

§78/21 Riktlinje för handläggning och bedömning av boendestöd - SN 2021/56-1 Riktlinje för handläggning och bedömning av boendestöd : Riktlinje för bedömning och handläggning av boendestöd SN 35 2018

1. Inledning
Socialtjänstlagen (SoL) är en målinriktad ramlag. Lagen sätter ramarna för socialtjänsten för
varje kommun. Socialtjänstlagens tolkning kan därmed se olika ut beroende på vilken
kommun den enskilde bor i.
Utgångspunkten vid bedömning av behov är socialtjänstlagen samt annan gällande
lagstiftning inom verksamhetsområdet: exempelvis offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
förvaltningslagen (FL), socialtjänstförordningen, tillsynsmyndigheternas föreskrifter och
allmänna råd samt rättspraxis.
Socialtjänsten ska präglas av frivillighet och självbestämmande, kontinuitet, flexibilitet,
normalisering, närhet och respekt för den enskildes rätt att bestämma över sitt liv.
Den enskilde ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och
annan lätt åtkomlig service ska ges. Möjligheten att bo hemma regleras i 3 kap. 6 § SoL:
”Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande socialtjänst
underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra”.

2. Bakgrund
1995 inträdde den så kallade psykiatrireformen som syftade till att förbättra livssituationen för
personer med psykiska funktionsnedsättningar och öka deras möjligheter till gemenskap och
delaktighet i samhället. Utifrån psykiatrireformen fick kommunerna ett större ansvar för dessa
personer och möjligheten att söka boendestöd enligt socialtjänsten tillkom.

3. Syfte
Syftet med riktlinjerna är att oavsett handläggare ska invånarnas likaberättigande följas enligt
gällande lagstiftning samt att socialnämndens intentioner för verksamheten tydliggörs.
Riktlinjerna syftar huvudsakligen till att vara ett stöd för handläggarna i bedömningen utifrån
den enskildes behov och ansökan.
Här ska klargöras vilka insatser som vanligtvis beviljas samt i vilken omfattning dessa
insatser vanligtvis kan beviljas.
Stödet ska leda till en ökad rättssäkerhet för den enskilde i behov av bistånd samt att
säkerställa att biståndsbeslut i högre omfattning fattas enligt samma eller likartade
bedömningsgrunder.
Riktlinjerna är ett komplement till, men inte en ersättning för, de lagar och föreskrifter som
styr verksamheten inom området. Riktlinjerna är avsedda att vara normgivande för
biståndsbedömning och insatsernas omfattning, det är alltid den enskildes speciella situation
och behov som ska ligga till grund för ett biståndsbeslut.
3.1 Avgränsning
Denna riktlinje omfattar endast biståndsbedömning av boendestöd enligt socialtjänstlagen.
Riktlinjen omfattar inte verkställighet av boendestöd.
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4. Mål
Målet med beviljad insats är enligt socialtjänstlagen att den enskilde ska kunna leva ett så
självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Den enskildes förmåga ska tas tillvara och
stärkas. Den enskildes möjlighet att delta i sin egen omsorg ska beaktas.
Enligt 3 kap. 3 § SoL ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. Vidare framgår att
det för utförandet av uppgifter inom socialtjänsten ska finnas personal med lämplig utbildning
och erfarenhet.

5. Lagstiftning
Socialtjänstlagen (2001:453)
Socialtjänstens mål beskrivs i Socialtjänstlagens (SoL) 1 kap 1§:
”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.”
Bistånd beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1§:
”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin
livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett
självständigt liv.”
Boendestöd enligt SoL 4 kap 1§ är avgiftsfritt.
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6. Boendestöd
Boendestöd består av tre kompletterande delar som tillsammans bildar den helhet, som den
enskilde utifrån sin funktionsnedsättning kan behöva för att kunna få en struktur på sin vardag
och ett fungerande liv motsvarande skälig levnadsnivå.
Boendestödet kännetecknas av pedagogiska, sociala och utåtriktade aktiviteter, där den
enskilde är verkligt delaktigt i stödets alla processer.
De tre delarna består av:
1. stöd i hemmet och
2. vägledning/stöd för att kunna bygga upp och få en fungerande social tillvaro
3. vägledning/stöd för att kunna bygga upp och få en fungerande kontakt med
myndigheter/vårdinrättningar.
Boendestödets olika delar är alla lika betydelsefulla för personen och kräver ett pedagogiskt
förhållningssätt från personalens sida.
Omfattningen på de olika delarna kan variera över tid. Detta innebär att en person i en period
kan ha behov av enbart stöd i hemmet alternativt enbart vägledning/stöd till perioder med
både stöd i hemmet och vägledning/stöd parallellt med varandra.
Det ska finnas risk för att personen isolerar sig i sin lägenhet och själv saknar förmåga att
kunna bryta denna isolering. Han eller hon klarar exempelvis inte av att själv komma iväg till
en daglig sysselsättning, studier eller liknande. Han eller hon deltar inte i några aktiviteter på
sin fritid och saknar kontaktnät utanför sin närmsta familj och det professionella nätverket.
6.1 Målgrupp
Boendestöd riktar sig till personer över 18 år och bor i egen bostad med:
Psykisk funktionsnedsättning
En person har en psykisk funktionsnedsättning om han eller hon har väsentliga svårigheter
med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och om dessa begränsningar har funnits,
eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av
psykisk störning.
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär bland annat svårigheter med det sociala
samspelet. Exempel är autism och ADHD.
Lindrig intellektuell funktionsnedsättning
Det finns tre nivåer av intellektuell funktionsnedsättning, lindrig, måttlig och svår.

6.2 Begränsningar av målgrupp
För att beviljas boendestöd krävs att det finns utvecklingspotential hos den enskilde. Vidare
kan boendestöd endast erbjudas till personer som själva är beredda på att vara delaktiga i
stödet som ges. Stödet ska avslutas när personen inte aktivt deltar i stödet eller när personer
inte kommer utföra det biståndet avser. I dessa fall får den enskilde ansöka om annan insats.
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Om de fysiska funktionsnedsättningarna överstiger de psykiska funktionsnedsättningarna ska
ansökan avslås och den enskilde får ansöka om annat bistånd.
Endast personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning är berättigade boendestöd och
då enbart i kombination med psykisk funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning.
Övre åldersgräns är 65 år. Undantag kan dock förekomma utifrån den enskildes behov. Om
personen på grund av sin åldersprocess bäst kan få sina behov tillgodosedda till exempel
genom hemtjänstinsatser ska ärendet avslås o den enskilde får ansöka om annat bistånd.

7. Handläggning av boendestöd
7.1 Handläggningstid
Handläggning ska ske skyndsamt efter det att ansökan inkommit. Med utredningstid avses den
tid det tar för ansökan/anmälan inkommit till dess att Socialnämnden fattat ett beslut som
delgivits den sökande.
Enligt 11 Kap 2 § andra stycket SoL ska en utredning vara slutförd inom 4 månader. Det
innebär att utredningstiden kan vara allt från 1 dag till fyra månader utifrån det behov av stöd
som framkommer vid ansökan/anmälan.
Det övergripande målet med boendestöd bör vara att den enskilde ska bli så självständig som
möjligt, handläggaren ska i samråd med den enskilde formulera mål för varje område i
boendestödet.
Om den enskilde har stora behov även utanför dagtid hänvisas till ansökan om annan lämplig
insats.

7.2 Beslut om bistånd
Den enskilde erhåller beslut om bistånd enligt SoL 4 kap 1 § i form av boendestöd omfattande
de insatser som handläggaren har bedömt, att den enskilde behöver.
Uppdrag skickas från handläggare till utförare via verksamhetssystemet Viva.
I besluten ska tydligt framgå vilka insatser och den totala omfattningen av boendestödets
insatser den enskilde behöver samt vilka mål som finns för respektive insats.
Handläggaren kan bevilja boendestöd vid 1 tillfälle/vecka om max 2 timmar/vecka samt 2
telefonsamtal/vecka.
Behov av boendestöd överstigande ovanstående prövas och beslutas i samråd med
verksamhetschef.
Handläggare ska hålla sig ajour med nya tekniska hjälpmedel för att utföra boendestöd.
Utvecklingen och möjligheterna ändras snabbt och det kan finnas alternativ till fysiska besök
som exempelvis besök via distans med ”giraff” eller liknande. Finns sådana alternativ ska
dessa ses som fullgod ersättning för fysiskt besök.
Beslut om boendestöd ska alltid vara tidsbegränsat.
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Vid förstagångsansökan eller vid ny ansökan efter att tidigare erhållet boendestöd har
avslutats gäller följande:
1. Ny ansökan
Då en person ansöker om boendestöd för första gången eller vid ny ansökan efter tidigare
avslutat boendestöd ska beslutet alltid tidsbegränsas till 3 månader. Omprövning ska ske
innan beslutets utgång.
2. Omprövning/Uppföljning
Om det vid omprövning visar sig, att det nya beslutet kommer att avvika från det tidigare
erhållna beslutet, tidsbegränsas även det nya beslutet.
Om omprövning innebär, att det tidigare erhållna beslutet fortfarande är aktuellt och beslutet
därför förlängs, utan förändring av insatsernas art och tidsåtgång, ska det tidsbegränsas utifrån
en individuell bedömning för varje enskild person. Beslut om fortsatt boendestöd ska fattas på
längst ett år i taget, omprövning ska ske innan beslutets utgång.
Uppföljning ska, beroende på tidsperiod för beslutet, följas upp var tredje eller sjätte månad.
3. Omprövning om verkställighet inte har lyckats inom 1 månader
Om utsedd boendestödjare inte har lyckats få kontakt med den enskilde inom en månad ska
boendestödjaren kontakta den enskildes handläggare för omprövning av den beviljade
insatsen.
4. Omprövning om enskild är påverkad
Boendestöd utför inte insats om individen är påverkad av alkohol eller droger. Kan insatsen
av den anledningen inte utföras vid upprepade tillfällen kontaktas handläggaren för
omprövning av insatsen.
5. Brist på delaktighet av den enskilde
Om det vid omprövning framkommer att den enskilde inte är delaktig i stödet som ges, eller
att ingen utveckling/förbättring syns hos den enskilde trots insatser från boendestöd bör
bedömningen bli att boendestöd inte är rätt insats då behovet kan tillgodes på annat sätt. I
dessa fall får den enskilde ansöka om annan insats.
7.3 Överklagan
Vid avslag har den enskilde alltid rätt 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 har tagit del av beslutet samt vart överklagan ska lämnas. Handläggaren tar del av
överklagan och avgör tillsammans med enhetschef om beslutet ska ändras eller om
överklagan ska tas upp till rättslig prövning. Om överklagan går vidare till rättslig prövning
skickas den av kommunen till förvaltningsdomstolen som avgör ärendet.

§78/21 Riktlinje för handläggning och bedömning av boendestöd - SN 2021/56-1 Riktlinje för handläggning och bedömning av boendestöd : Riktlinje för bedömning och handläggning av boendestöd SN 35 2018

8. Omprövning och uppföljning av biståndsbeslut
8.1 Ändring av ett gynnande beslut
Huvudregeln är att ett gynnande tillsvidarebeslut inte kan dras in. Dock finns några
möjliga skäl till att ändra ett gynnande beslut. Dessa är förbehåll i beslutet
(tidsbegränsning eller omprövningsklausul) om tvingande säkerhetsskäl föreligger samt
om beslutet blivit oriktigt på grund av att den enskilde vilselett myndigheten.
8.2 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 gäller under viss tid, är det formellt
sett inte en fråga om en ändring av ett tidigare beslut utan en fråga om vilket innehåll ett
nytt beslut ska innehålla.
Beslut om boendestöd ska alltid vara tidsbegränsade.
8.3 Omprövningsklausul
Beslut inom SoL i Lindesbergs kommun fattas med omprövningsklausul, vilket innebär
att beslutet kan omprövas då ändrade förhållande påkallar det. Behovet av en sådan
omprövning övervägs regelbundet eller då särskilda skäl föranleder det. Signaler från
verkställigheten om förändrat behov kan föranleda omprövning.

9. Krav på samverkan mellan myndighetsutövning (handläggare) och
utförare
Boendestöd kräver en mycket nära samverkan mellan handläggare och utförare. I ett
inledningsskede handlar det om att tillsammans kunna motivera den enskilde att acceptera
boendestöd och sedan tillsammans bygga upp ett förtroende.
En kontinuerlig dialog mellan alla tre parter, det vill säga den enskilde, utföraren och
handläggare är ett måste för att boendestödet ska kunna vara det psykosociala stöd som den
enskilde behöver. Kontinuerliga möten var tredje månad ska planeras in mellan
boendestödjare och handläggare.
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Socialförvaltningen
Malin Spiik
0581-812 90
malin.spiik@lindesberg.se

Socialnämnden (beredande)

Riktlinje avgifter för kost i grupp och servicebostad inom
funktionsstöd
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
Att anta riktlinje ”avgifter för kost i grupp- och servicebostad inom
funktionsstöd”
Ärendebeskrivning
Riktlinjen ”avgifter för kost i grupp- och servicebostad inom funktionsstöd”
antogs i socialnämnden 2017.
De olika alternativen som finns fungerar bra och inga justeringar behöver
göras.
Det som har setts över är hur uppräkningen av kostnaden ska göras, den
kommer justeras enligt jordbruksverkets livsmedelsprisindex.
Konsekvenser
Det som tidigare inte har fungerat har varit uppräkningen av kostnaden, det
har nu setts över och kommer att justeras enligt jordbruksverkets
livsmedelsprisindex.
Madde Gustafsson
Förvaltningschef

Malin Spiik
Handläggare

För åtgärd:
Verksamhetschef FS
Utvecklingsstrateg Socialförvaltningen
Ekonom Socialförvaltningen.
För kännedom:
Enhetschef FS
Bilagor:
Riktlinje avgifter för kost i grupp- och servicebostad inom funktionsstöd

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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Måltider
Du betalar en skälig nivå för livsmedel i gruppbostaden. Nivån är beräknad av
Konsumentverket utifrån att kosten skall vara näringsrik, nyttig och variationsrik.
Beräkningen innehåller kostnader för enklare fika (kaffe/te och kaka) samt frukt (1-2 per
dag). Beräkningen innehåller även kostnader för storhelger, så som jul/nyår, påsk och
midsommar.

Måltidskostnad
a. Du äter alla dina måltider på gruppbostaden.
b. Du äter alla luncher (måndag – fredag) ute på dagtid och övriga måltider i gruppbostaden
c. Du äter alla måltider på helgen, men inga måltider på vardagarna.
d. Du fikar enbart på gruppbostaden.

e. Du väljer att enbart äta enstaka måltider på gruppbostaden.

Avbokning och frånvaroavdrag
Om du är inlagd på sjukhus får du avdrag på matkostnaden från första till och med sista dagen
med 1/30 av månadskostnaden per dag.
För att få avdrag på matkostnaden vid frånvaro i boendet måste du meddela personalen
senast dagen före. Avdrag görs enligt uppgift i måltidskostnad.
Längre tids frånvaro (t ex semester) skall meddelas boendet minst 1 vecka i förväg, då får
du avdrag med 1/30 av månadskostnaden per dag du är borta.
Om du enbart fikar görs inga avdrag vid frånvaro.
Eventuella avdrag justeras i efterhand

Uppräkning av måltidskostnad.
Måltidskostnaderna justeras årligen enligt jordbruksverkets livsmedelprisindex årligen.

Överenskommelse.
En överenskommelse om vilket måltidskostnad du skall betala ska göras med ansvarig
enhetschef. Denna överenskommelse ska följas upp årligen, enhetschefens ansvar.
Om du vill göra förändringar i överenskommelsen ska du meddela detta en månad i förväg.

rksamheten med redovisning av statistik från Försörjningsstöd, Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen : Information från verksamheten med redovisning av statistik från Försörjningsstöd, Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen

Tjänsteskrivelse
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SN 2021/25

Individ och familj
Johanna Stunz
0581-811 21
johanna.stunz@lindesberg.se

Socialnämnden (beredande)

Information från verksamheten med redovisning av statistik från
Försörjningsstöd, Arbetsmarknadsenheten och
Arbetsförmedlingen
Förslag till beslut
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna
Ärendebeskrivning
Försörjningsstöd redovisar antalet hushåll och individer, antal barn samt vilka
kategorier som är aktuella på Försörjningsstöd samt jämför hur det såg ut samma
period fg år.
Arbetsmarknadsenheten har under 2020 återlämnat 61 ärenden tilluppdragsgivarna
Försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen. En tredjedel av dessa ärenden
återkommer till Arbetsmarknadsenheten efter en tid. Enheten arbetar med att
utvärdera arbetssätt och insatser i syfte att fånga upp dessa personer redan första
gången och undvika rundgång av ärenden.
Arbetsmarknadsenheten redovisar även vad som hänt med resterande avslutade
ärenden samt annan statistik som är kopplad till dokumentationssystemet GWArbetsmarknad.
Inger Österberg
Verksamhetschef

Johanna Stunz
Handläggare

Bilagor:
Bildspel över statistik
Ordlista Ame

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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Koncept/arbetssätt med anställningar inom BEA-avtalet
Resursjobb – ett koncept finansierat av KS för målgruppen som behöver kombinera ett arbete
(1-2 år) med kompetenshöjande insatser upp till 49% av anställningen. Individen får en
anställning i ett år och ska under den tiden rustas för att kunna gå vidare till studier eller
arbete därefter, i särskilda fall kan vi förlänga anställningen i ytterligare ett år. Individen kan
anställas med olika anställningsstöd beroende på vad hen är berättigad till hos
arbetsförmedlingen.
Breddad rekrytering – ännu ej beslutad om. Ett koncept som tas fram utifrån ESF-projektet
”Breddad rekrytering” som riktar sig till unga med funktionsnedsättning upp till 35 år samt
personer 50+ med svag förankring på arbetsmarknaden samt liten/ingen skolbakgrund sedan
tidigare. Ett kompletterande koncept till Resursjobben som ska fånga upp de personer som
står så pass långt ifrån arbetsmarknaden att resursjobben inte är tillräckligt.
Anställningsstöd hos Arbetsförmedlingen
Lönebidrag för anställning- – Anställningsstöd för den som har nedsatt arbetsförmåga på
grund av funktionsnedsättning, till exempel en begränsad rörelseförmåga eller psykisk ohälsa.
Bidrag för att anpassa arbete och arbetsplats för en anställd. Lönekompensationen varierar
beroende på individens förmåga och begränsningar.
Lönebidrag för utveckling – Anställningsstöd för den som har nedsatt arbetsförmåga på grund
av funktionsnedsättning, till exempel en begränsad rörelseförmåga eller psykisk ohälsa. Bidrag
för att en person ska pröva på ett yrke eller kunna gå en utbildning. Lönekompensationen
varierar beroende på individens förmåga och begränsningar.
Lönebidrag för trygghet - – Anställningsstöd för den som har nedsatt arbetsförmåga på grund
av funktionsnedsättning, till exempel en begränsad rörelseförmåga eller psykisk ohälsa.
Långvarigt stöd för att en anställd ska kunna behålla sitt jobb. Lönekompensationen varierar
beroende på individens förmåga och begränsningar.
OSA - Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare - ett tidsbegränsat jobb som är anpassat efter
individens förutsättningar. Målet är att individen ska utveckla sin arbetsförmåga och därmed
förbättra möjligheterna till ett jobb. Lönekompensationen varierar beroende på individens
förmåga och begränsningar.
Extratjänst – anställningsstöd med närmare 100% lönekompensation, för målgruppen
nyanlända och långtidsarbetslösa. Kan nyttjas i upp till 36 månader.
Nystartsjobb – anställningsstöd motsvarande en, två eller 2,5 gånger arbetsgivaravgiften för
den som anställs. Målgruppen är långtidsarbetslösa eller nynalända.
Introduktionsjobb - anställningsstöd med närmare 80% lönekompensation, för målgruppen
nyanlända, ungdomar och långtidsarbetslösa. Kan nyttjas i upp till 36 månader. Anställningen
kan kombineras med utbildning som passar verksamheten.
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Bea-avtal
BEA är ett avtal för arbetsmarknadspolitiska insatser. Syftet med en anställning enligt detta
avtal är att stärka en arbetstagares möjligheter att få en reguljär anställning som efterfrågas
på arbetsmarknaden. En arbetstagare anställd enligt detta avtal ska inte ersätta ordinarie
personal vid frånvaro och inte heller ersättas vid egen frånvaro.
Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföre-skrift, gäller detta avtal
arbetstagare som
 anvisats skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare (OSA)
 anställts för arbete enligt lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning, eller
 anställts för arbete, som inte är budgeterat inom arbetsgivarens ordinarie verksamhet,
i syfte att minska arbetslösheten.
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Antal aktuella hushåll februari 2020 resp 2021
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Antal förfrågningar/nyregistrerade ärenden
2019 resp. 2020 (Okt -20-Mars -21- 26 % nyinflyttade)
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Antal avslutade hushåll 2020 orsak
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Åter
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Avslutsorsaker Ärende
2021 och framåt –
redovisas månadsvis till
nämnden
• Arbete

• Arbete med stöd
• Studier
• Annan planering
• Annan uppdragsgivare
• Åter uppdragsgivare

knadsenheten och Arbetsförmedlingen - SN 2021/25-14 Information från verksamheten med redovisning av statistik från Försörjningsstöd, Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen : Redovisning av statistik och arbetssätt ame och fs 210416

Arbete
Arbete med stöd
Egenförsörjning

Studier

Avslutsorsak
aktivitet
2021 och
framåt

Timanställning - egen försörjning
Avbrutit på egen begäran
Aktivitet slut
Annan planering
Flyttat från kommunen
Föräldraledighet

Pension
Sjukskrivning
Uppsägning från arbetsgivarens sida
Åter uppdragsgivare
Ej deltagit
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Tillvaxtforvaltningen

A ktivitetslista
Sortering: A kt ivitet
Ural : Period: 2021-01-01 - 2021-01-31.
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Prakt ik
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Nivåmatris – stegförflyttning, redovisas årsvis
framöver
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Tjänsteskrivelse

1 (1)
SN 2020/106

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

Socialnämnden

Externa placeringar april 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Tacka för informationen och lägga den till handlingarna
Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag den 17 september 2020 att
redovisa verksamheternas externa placeringar månadsvis.
Förvaltningen redovisar externa placeringar för mars/april månad 2021.
Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Inger Österberg
Handläggare

Bilagor:
Externa placeringar mars 2021 – Familjeenheten
Externa placeringar mars 2021 - LSS

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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Externa placeringar (Socialnämnd)
Person Lagrum Placeringverkställd Placering Period Dygnskostnad Ålder Anledning till
avslutad
placering
A.F

LSS

Mar
2021

O.G.

LSS

Mar
2021

A.H.

LSS

Mar
2021

M.L.

LSS

Mar
2021

R.P.

LSS

Mar
2021

La.E.

LSS

Mar
2021

N.F.

LSS

H.G.

Placeringsform Planering

4 805kr 13-21 I väntan på att
Skola+Boende
kunna verkställas i
egen regi.

Ramavtal Kommentar

Beviljad extra
skolår för att
slutföra
grundskolan
8 000kr 13-21 I väntan på att
Boende enligt LSS Placerad
kunna verkställas i
externt i
egen regi.
väntan på att
det kan
verkställas i
egen regi
7 440kr 22I väntan på att
Personlig
Placerad i
kunna verkställas i assistans LSS
väntan på att
egen regi.
Lindesbergs
kommun kan
verkställa det i
egen regi.
4 538kr 22I väntan på att
Personlig
Placerad i
kunna verkställas i assistans LSS
väntan på att
egen regi.
Lindesbergs
kommun kan
verkställa det i
egen regi
2 375kr 22I väntan på att
Personlig
Placerad i
kunna verkställas i assistans LSS
väntan på att
egen regi.
Lindesbergs
kommun kan
verkställa det i
egen regi
4 747kr 22I väntan på att
Hjärnskadeboende Placerad i
kunna verkställas i LSS
väntan på att
egen regi.
Lindesbergs
kommun kan
verkställa det i
egen regi

Nej

Mar
2021

2 523kr 22-

I väntan på att
LSS
kunna verkställas i
egen regi.

Ja

SoL

Mar
2021

2 399kr 22-

I väntan på att
SoL
kunna verkställas i
egen regi.

Li.E.

LSS

Mar
2021

2 500kr 22-

I väntan på att
LSS
kunna verkställas i
egen regi.

J.R.

LSS

Mar
2021

2 100kr 22-

I väntan på att
LSS
kunna verkställas i
egen regi.

C.J.

LSS

Mar
2021

2 537kr 22-

I väntan på att
LSS
kunna verkställas i
egen regi.

K.H.

LSS

Mar
2021

2 500kr 22-

I väntan på att
LSS
kunna verkställas i
egen regi.

D.A.

LSS

Mar
2021

2 348kr 22-

I väntan på att
LSS
kunna verkställas i
egen regi.

M.K.

LSS

Mar
2021

2 348kr 22-

I väntan på att
LSS
kunna verkställas i
egen regi.

sida 1 av 2 (2021-04-14)

Placerad i
väntan på att
Lindesbergs
kommun kan
verkställa det i
egen regi
Placerad i
väntan på att
Lindesbergs
kommun kan
verkställa det i
egen regi.
Placerad i
väntan på att
Lindesbergs
kommun kan
verkställa det i
egen regi
Placerad i
väntan på att
Lindesbergs
kommun kan
verkställa det i
egen regi
Placerad i
väntan på att
Lindesbergs
kommun kan
verkställa det i
egen regi
Placerad i
väntan på att
Lindesbergs
kommun kan
verkställa det i
egen regi
Placerad i
väntan på att
Lindesbergs
kommun kan
verkställa det i
egen regi

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Sökt
förhandsbesked
i Ystad
kommun

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Placerad i
Ja
väntan på att
Lindesbergs
kommun kan
verkställa det i
egen regi

Avliden 210412
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Person Lagrum Placeringverkställd Placering Period Dygnskostnad Ålder Anledning till
avslutad
placering

Placeringsform Planering

R.L.

LSS

Mar
2021

4 957kr 22-

I väntan på att
LSS
kunna verkställas i
egen regi.

P.V.

SoL

Mar
2021

4 590kr 22-

Eldat ner sin
Enligt SoL
lägenhet och
portad ifrån LiBo.
Fungerar ej på
korttids eller SäBo.
Stora
omvårdnadsbehov
samt psykiska
problem med
suicidförsök

sida 2 av 2 (2021-04-14)

Ramavtal Kommentar

Placerad i
Nej
väntan på att
Lindesbergs
kommun kan
verkställa det i
egen regi. ÄR
sedan 1992
dömd till
öppen
rättspsykiatrisk
vård.
Placerad i
Nej
väntan på att
Lindesbergs
kommun kan
verkställa det i
egen regi
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Externa placeringar (Familjeenheten)
Person Lagrum Placeringverkställd Placering Period Dygnskostnad Ålder Anledning till
avslutad
placering

Placeringsform Planering

Ramavtal Kommentar

ASC

SoL

Mar
2021

familjehem vuxen Att bibehålla ett
drogfritt liv, skapa sig
en tillvaro med
sysselsättning och
bostad.

Ja

E.F

LVU §2

A.A

LVU §2

Mar
2021
Mar
2021

V.A

LVU §2

Mar
2021

9 000kr 0-12

M.A

LVU §3

E.B

LVU §3

Mar
2021
Mar
2021

2 865kr 13-21 missbruk och
kriminalitet
3 338kr 13-21 missbruk

S.H

LVU §2

Mar
2021

K,A.A

LVU §2

Mar
2021

5 057kr 13-21 omsorgsbrist och
HVB
våld i hemmet samt
eget beteende
gällande bla riskbruk
droger.
2 200kr 13-21 omsorgsbrist
HVB

E.M.F

LVU §3

Mar
2021

6 300kr 13-21 missbruk och
våldsamt beteende

HVB

F.M + 3
barn

LVU §2

Mar
2021

9 000kr 0-12

familjehem jour

A.R

SoL

Mar
2021

F.N

SoL

Mar
2021

1 780kr 13-21 skolsociala problem, HVB
ostabilitet och
osjälvständighet
2 905kr 13-21 missbruk och
HVB
kriminalitet,
ostabilitet i hemmet

I.M

SoL

Mar
2021

1 850kr 22-

långvarigt missbruk HVB
och våldsutsatt

F.F

SoL

Mar
2021

2 050kr 22-

långvarigt missbruk HVB
och kriminalitet

P.Å

SoL

Mar
2021

2 339kr 22-

långvarigt missbruk HVB
och kriminalitet

S.N

SoL

Mar
2021

2 309kr 22-

återfall i missbruk

L.K

SoL

Feb
2021

1 350kr 22-

missbruk

J.M

SoL

Mar
2021

1 250kr 22-

långvarigt missbruk HVB
och kriminalitet
sedan tonåren.

2 339kr 13-21 amfetamin och
alkoholmissbruk
samt avsaknad av
familj och bostad
lever
vagabonderande.
4 200kr 13-21 missbruk,
omsorgsbrist
12 000kr 13-21 omsorgsbrist i
hemmet

omsorgsbrist i
hemmet

omsorgsbrist och
våld i hemmet

sida 1 av 2 (2021-04-14)

HVB
HVB

HVB

HVB

Inom kort flytta till
Ja
familjehem i egen regi
Under våren 2021
Ja
återflytt till hemmet
med omfattande stöd
till familjen
Under våren 2021
Ja
återflytt till hemmet ed
omfattande stöd till
familjen
Utflytt under våren
2021
Målet med vården är
att E.B ska bli drogfri
och få med sig verktyg
för att förbli drogfri.
Planering för hemflytt
under våren 2021
Efter avslutad
utredning påbörja
behandling på HVB för
att skapa trygghet och
stabilitet hos den unge.
Fortsatt boende i
stödboende tills
avslutad
gymnasieskola
Planerad behandling
för att komma tillrätta
med sitt destruktiva
beteende. planering för
avslut 20210429
Invänta beslut från
kammarrätt därefter
placering av barnen i
familjehem
skapa en trygghet och
stabil tillvaro för att
klara eget boende.
placering i stödboende
för att få varaktig
drogfrihet och skapa
möjligheter för eget
boende.
Klara att fortsätta
drogfrihet och stöd i
våldsutsattheten.
därefter hem och ingå i
öppenvården
placering efter avtjänat
fängelsestraff för
upprätthållande av
drogfrihet och sedan
vidare planering för
eget boende.
avbruten planering
20210308, återgång i
missbruk och
kriminalitet.
stöd för att bibehålla
nykterhet och planering
mot eget boende och
sysselsättning.

Ja

HVB

kortvarig placering för
att sedan ingå i
kommunens egen
öppenvård.
avslut 20210309

Ja

HVB

placering för att kunna Nej
bibehålla nykterhet.
Dock blev det kortvarigt
och avslutas 210203
placering för att lära
Ja
sig leva ett liv utan
droger och kriminalitet,
att skaffa
sysselsättning och eget
boende. planerat avslut
20210630

HVB

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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Person Lagrum Placeringverkställd Placering Period Dygnskostnad Ålder Anledning till
avslutad
placering

Placeringsform Planering

Ramavtal Kommentar

M.A.M

SoL

Mar
2021

2 980kr 22-

missbruk och
hemlöshet

HVB

Ja

A.N

SoL

Mar
2021

2 050kr 22-

missbruk och
kriminalitet

HVB

J.K

SoL

Mar
2021

1 700kr 22-

långvarigt missbruk HVB
och hemlöshet

F.M + 2
barn

SoL

Mar
2021

2 900kr 22-

skydd utifrån våld i
nära relation

HVB

e.m

LVU §2

Apr
2021

1 650kr 0-12

varit utsatt för våld
av föräldrar samt
bevittnat våld i
hemmet

konsulentstött
familjehem

A.M

LVU §2

Apr
2021

1 650kr 0-12

N.V.W

SoL

Apr
2021

Kortvarit placering HVB
för att flytta till
kommunens eget
stödboende 20210322
stöd för att hitta
verktyg att kunna
bibehålla ett drogfritt
liv. Placering under kort
tid för att sedan kunna
delta i kommunens
egen
öppenvårdsbehandling.
behandlingen
påbörjades 20210203
och avbröts av klient
20210303.
Planering för att kunna
upprätthålla drogfrihet
över tid och att komma
igång med
sysselsättning och
hitta eget boende.
placering för skydd och
stöd i att hitta boende
och trygghet utanför
Lindesberg. Planerat
avslut 20210329.
förhandling i
förvaltningsrätt,
jourplacerad i avvaktan
på eget familjehem.
placerad 20210330
Förhandling i
förvaltningsrätt,
jourplacerad i avvaktan
på eget familjehem.
kortvarig placering med
familjearbete för att
genomföra hemflytt
under sommaren.
placerad 20210407

A.B

LVU §3

Apr
2021

Nej

M.K

SoL

Apr
2021

2 900kr 13-21 skolsociala problem konsulentstött
samt konflikter i
familjehem
hemmet.

C.E

LVU §2

Apr
2021

1 650kr 0-12

kortvarig placering på
SIS och därefter
jourplacerad i
konsulentstött
familjehem i avvaktan
på eget familjehem.
placerad 20210401
placering i samband
med omfattande
familjearbete för att
möjliggöra hemflytt
under året.
omplacerad från eget
familjehem pga att
familjehemmet sagt
upp sitt uppdrag. nu
placerad i jour i
konsulentstött
familjehem i avvaktan
på eget familjehem.

varit utsatt för våld
av föräldrar samt
bevittnat våld i
hemmet
1 990kr 13-21 skolsociala problem
samt mycket
ansträngd relation
till föräldrar,
våldsamt beteende i
skola,
vagabonderande.
4 500kr 13-21 våldsamt beteende i
skolan,
långvariga konflikter
i hemmet,
vagabonderande.

omfattande
omsorgsbrister i
hemmet.

sida 2 av 2 (2021-04-14)

konsulentstött
familjehem

konslulentstött
familjehem

HVB SiS

konsulentstött
familjehem

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja
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Tjänsteskrivelse

1 (2)
SN 2021/25

Socialförvaltningen
Madde Gustavsson
0581-816 26
mladenka.gustafsson@lindesberg.se

Socialnämnden (beredande)
Socialnämnden

Information från verksamheten 2021-04-15
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Tacka för informationen och lägga den till handlingarna
Ärendebeskrivning
Barn- och unga gruppen:
Ungefär Samma nivå på anmälningar nu jämfört mot mars månad år 2020, nu
170 orosanmälningar. 215 pågående BBIC utredningar (barns behov i
centrum).
Fortsatt högt tryck inom familjeteamet,
Gemensamt arbete med funktionsstöd för att testa ett stödboende med
medarbetare från både verksamheterna
Oroligheter i Frövi kring ungdomar gemensamt arbete med skolan
Försörjningsstöd:
140 ansökningar via Mina sidor av 385 stycken pågående ärenden,
Funktionsstöd
6 individer väntar på LSS boende. Ett Lex Sara ärende avslutat . En
polisanmälan om medicinhantering. Fortsatt arbete med
verksamhetsanpassade scheman.
Ingen covidsmitta för dagen.
Vård och Omsorg
På korttids är det: 21 st enskilda.
Ifrån hemmet är det 1 st på gång.
På tallåsen har vi 2 st enskilda på korttidsplats
På korttids väntar : 10 st (1st demens på tallåsen) som har beslut på Säbo.
I boendekön:
SÄBO: 13 st
Demens SÄBO: 9 st
Ingen Covidsmitta hos enskilda i verksamheten. Kluster av personal smittade
i olika verksamheter.
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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Arbete pågår aktivt med verksamhetsanpassade scheman.

Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Inger Österberg
verksamhetschef

§83/21 Lägesrapport april socialnämnd 2021 - SN 2021/50-3 Lägesrapport april socialnämnd 2021 : Lägesrapport april socialnämnd 2021

Tjänsteskrivelse

1 (1)
SN 2021/50

Socialförvaltningen
Marlene Hedblad
0581-812 12
marlene.hedblad@lindesberg.se

Socialnämnden

Lägesrapport socialnämnd 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
 Lägesrapport för socialnämnd 2021 samt överlämna rapporten till
kommunstyrelsen
 Att anta åtgärder för en budget i balans.
Ärendebeskrivning
I och med pandemin är nuläget och framtiden både utifrån ett
kvalitetsperspektiv och ekonomiskt perspektiv oviss. Utbrottet av Covid-19
har skapat nya problemställningar som vare sig den kommunala Hälso- och
sjukvården eller omsorgen är vana vid. För Socialförvaltningen har det betytt
hantering av nya lösningar, modeller för samarbete och en förmåga att kunna
agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar. Förvaltningens huvudsakliga
uppgift är att leverera verksamheternas grunduppdrag samtidigt som det
skett parallellt med arbetet att minska smittspridning och skydda äldre och
svårt sjuka som är riskgrupp. Inom förvaltningen har det tagits fram riktlinjer,
rutiner och handlingsplaner för att förhindra spridning av Covid-19 samt
rutiner för vaccinering och provtagning.
Det ekonomiska läget präglas av högt tryck inom alla förvaltningens
verksamhetsområden, men framförallt inom Individ och Familjeomsorgen.
Budgetavvikelsen per sista april uppgår till -21,8 Mnkr och prognosticerat
underskott för hela 2021 är -55,8 Mnkr. Åtgärder behöver vidtas för att
minska underskottet samt för att ge förutsättningar för en budget i balans
2022.
Mladenka Gustafsson
Förvaltningschef

Marlene Hedblad
Handläggare

För kännedom:
Utvecklingsstrateg
Förvaltningschef
Bilagor:
Lägesrapport 2021 socialnämnd

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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Må n a d su p p fö ljn in g a p ril
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Ut fa ll

• Procentuell avvikelse 10,3%
• Förändringar i prognosen
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Ad m in ist ra t io n e n
• Administrationen -2,6 Mnkr
• E-hälsa och myndighet -2,3 Mnkr
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Fu n kt io n sst ö d
• Daglig verksamhet -0,6 Mnkr
• Personlig assistans -2,0 Mnkr
• Externa placeringar vuxna -4,5 Mnkr
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Gru p p b o e n d e n

MNKR

2 467

1 847

2 223

2 299

PERSONALKOSTNADER GRUPPBOENDEN

2021

ÖVERTID

FYLLNADSTID

OB

SEMESTERLÖN

EXL PERSONALOMKOSTNADER

SJUKLÖN

412

372

585

388

191

98

154

125

736

989

2020

MÅNADSVIK

TIMVIK
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In d ivid o ch fa m ilj
• Öppenvård vuxen -0,7 Mnkr
• Barn och ungdomsgruppen -1,7 Mnkr
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Fa m ilje h e m
Familjehem
Antal i egen regi
Antal konsulentstödda

41 st
6 st

Dygnspris snitt/dag egna

585 kr

Dygnspris snitt/dag konsulentstödda

1 997 kr

Barnens medelålder

10,3

Andel uppväxtplaceringar (förväntade och planerade)

87,2%

Antal vårdnadsöverflyttar

18 st

Dygnspris snitt/dag vårdnadsöv .

418 kr
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HVB b a rn
2000
1800
1600
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1200
1000
800
600
400
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Utfall

Budget

V.758, HVB barn
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Fö rsö rjn in gsst ö d
Fö rsö rjn in gsstöd Exkl. in tä kte r
10,6

10,5

10,4

Fö rsö rjn in gsstöd in kl. in tä kte r
10,0

9,4

9,2

9,0

10,3

8,2

8,0
10,2

7,0

9,8

m n kr

m n kr

6,0

10,0

5,0

9,8

9,8

4,0
3,0
2,0

9,6

1,0
9,4
2021

2020 1 2019

2018

0,0

2021

2020 1 2019

2018

7,4
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Vå rd o ch o m so rg
• Administrationen
• Bemanningsenheten
• Sjuksköterskorna
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Sä rskilt b o e n d e o ch d e m e n s
Avvike lse p e r m å n a d

2021

5,1
5,0

2020

4,5
4,2

1 000

-2 000
-3 000

1
2
3
4
2020 -832 559 -1 761 -439
2021 -1 548 -2 683 -211
36

5
-116

6
-337

7
279

8
2 573

9
728

10
-52

11
-859

12
-259

0,4
0,5

0,7
0,4

-1 000

2,2
1,9

MNKR

0

1,7
1,2

2 000

PERSONALKOSTNADER SÄBO OCH
DEMENS

SÄBO och demensboenden

1,3
1,3

3 000

Ö VERTID
F YLLN AD S TID

O B S EM ES TERLÖSNJU KLÖ NM ÅN AD S VIK TI M VIK
EXL PERSONALOMKOSTNADER

2021
2020
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He m t jä n st
3,6
1,7
0,8

0,5

1,3

1,1

2020

0,2

0,1

0,5

0,3

2021

1,5

2,4

2,2

MNKR
ÖVERTID

3,6

PERSONALKOSTNADER HTJ

FYLLNADSTID

OB

SEMESTERLÖN

SJUKLÖN

EXL PERSONALOMKOSTNADER

MÅNADSVIK

TIMVIK
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Ko rt t id sb o e n d e
Korttids

Avvike lse p e r m å n a d

200

2020

100

2021

0
-100
-200
-300
-400
-500
2020
2021

1
105
94

2
-165
-360

3
-376
-227

4
-147
41

5
-99

6
-134

7
79

8
-174

9
-284

10
-261

11
-253

12
-142
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Lägesrapport
Tertial 1 2021
Socialnämnd
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1 Verksamhetsuppföljning
I och med pandemin är nuläget och framtiden både utifrån ett kvalitetsperspektiv och
ekonomiskt perspektiv oviss. Utbrottet av Covid-19 har skapat nya problemställningar som
vare sig den kommunala Hälso- och sjukvården eller omsorgen är vana vid. För
Socialförvaltningen har det betytt hantering av nya lösningar, modeller för samarbete och en
förmåga att kunna agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar. Förvaltningens
huvudsakliga uppgift är att leverera verksamheternas grunduppdrag samtidigt som det under
året skett parallellt med arbetet att minska smittspridning och skydda äldre och svårt sjuka
som är riskgrupp. Inom förvaltningen har det tagits fram riktlinjer, rutiner och
handlingsplaner för att förhindra spridning av Covid-19. Förvaltningen följer kontinuerligt
expertmyndigheternas rekommendationer och vård- och omsorgspersonalen använder den
skyddsutrustning som socialstyrelsen rekommenderar.

1.1 Grunduppdrag

Grunduppdrag

Analys

Arbetsgivare

Följs upp till delåret.

Vård och Omsorg

Följs upp till delåret.

Funktionsstöd

Följs upp till delåret.

Individ och familj

Följs upp till delåret.

E-hälsa och Myndighet

1.2 Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor

Lägesbedömnin
g

VoO - Åldras i trygghet

Kvalitén är på
väg att uppnås

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

Kvalitén är på
väg att uppnås

IoF - Bra bemötande
inom socialtjänsten

Kvalitén är på
väg att uppnås

Myndighet - Service &
rättssäkerhet

Kvalitén är på
väg att uppnås

Socialnämnd, Lägesrapport

Följs upp till delåret.

Kvalitetsindikator

Utfall
2020

Upplevd trygghet inom
hemtjänst %

91 %

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

15

Upplevd trygghet inom
särskilt boende %

Trend

86 %

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

3,94 %

Utredningstid LSS-insatser
- antal dagar från ansökan
till beslut, medelvärde

42

Väntetid i antal dagar från
ansökningsdatum till
första erbjudet

Utfall
2021

110
3(23)
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Kvalitetsfaktor

Lägesbedömnin
g

VoO - Meningsfull
tillvaro

Kvalitén är på
väg att uppnås

FS - Enskilda upplever
en meningsfull fritid

Kvalitén är på
väg att uppnås

Friska medarbetare

Ej genomförd

Kvalitetsindikator
inflyttningsdatum till
särskilt boende,
medelvärde

Aktiviteterna på SÄBO
nöjdhet %

FS - Insatserna bygger
på respekt och
självbestämmande

IoF - Förebygga och
utveckla egna resurser

Socialnämnd, Lägesrapport

Ej genomförd

7,9 %

Andel rätt i
förvaltningsrätten
- Försörjningsstöd %

90

Utredningstid i antal dagar
från påbörjad utredning till
avslutad utredning inom
barn och ungdom 0-20 år,
medelvärde
Väntetid i antal dagar från
ansökan vid nybesök till
beslut inom
försörjningsstöd,
medelvärde

Utredningstid i antal dagar
från påbörjad utredning till
avslutad utredning för
vuxna med
missbruksproblem 21+,
medelvärde
Kvalitén är på
väg att uppnås

60 %

Sjukfrånvaro hos
medarbetare

Andel avslutade
barnutredningar där
barnets delaktighet är
dokumenterad från 5 år

IoF - Service och
rättssäkerhet

Utfall
2020

Utfall
2021

Trend

7,97 %

86 %

79

8

51

Andel personer med en
aktuell genomförandeplan
som innehåller
dokumentation om
delaktighet LSS-insatser %
Ej återaktualiserade vuxna
med missbruksproblem
21+ ett år efter avslutad
utredning eller insats %

Kvalitén är på
väg att inte
uppnås

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

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

Ej återaktualiserade vuxna
personer med
försörjningsstöd ett år

72 %
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Kvalitetsfaktor

Lägesbedömnin
g

VoO - God och säker
vård HSL

Kvalitén är på
väg att uppnås

VoO - Omsorg av god
kvalitet

Kvalitén är på
väg att uppnås

FS - Nöjda med insats

E-hälsa - Driftsäkra
system

Kvalitén är på
väg att uppnås

Kvalitén är på
väg att uppnås

Kvalitetsindikator

Utfall
2020

Utfall
2021

Trend

efter avslutat
försörjningsstöd, andel
(%)
Giltiga delegeringar

Läkemedelsgenomgångar
Andel nöjda enskilda med
hemtjänst %

90 %

Antal viva/server
driftstörningar

6

Andel nöjda enskilda på
särskilt boende %

82 %

VoO - Åldras i trygghet
Det är ytterst viktigt att verksamheten tryggar de enskilda i de insatser som är berättigat
genom att verksamheten följer de vårdhygieniska riktlinjer och rutiner som antagits utifrån
rådande läge samt följer expertmyndigheternas rekommendationer.
Inom hemtjänsten finns det viss risk att obehöriga ger sig ut för att vara hemtjänstpersonal
och därav har verksamheten arbetat med att förmedla till enskilda att hemtjänstpersonal
alltid ska uppvisa giltig legitimation.
Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och
kompetensförsörjning

Lyftutbildningarna för ordinarie personal har varit inställda under året på grund av rådande
pandemi. Till våren erbjuds vikarier och tillsvidareanställda, som inte tidigare gått
utbildningen, lyftutbildning inför sommaren.
Förvaltningen har beslutat att även inför denna sommar att inte ta emot några feriearbetare
på grund av rådande pandemi. Beslutet är i enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

Det utfördes en snabbutbildning till omfördelad, ny personal och sommarvikarier inom Vård
och Omsorg och Funktionsstöd under förra våren. Utbildning varade under tre dagar och
utfördes av vuxenutbildningen på masugnen. Ett intyg gavs efter genomförd snabbutbildning
och personalen gick därefter introduktion på den nya arbetsplatsen. Beslut togs tidigare i år
att snabbutbildningen för sommarvikarier och ny personal även ska göras inför sommaren
2021. Utbildningen kommer äga rum under veckorna 17, 20 och 22 med totalt 30 platser i
samverkan med gymnasieskolan i Lindesbergs kommun. Snabbutbildningen är även detta år
tre dagar och med teman inom basalhygien, skyddsmaterial, etik och moral, tystnadsplikt
samt omvårdnad.
Inom verksamheten för Vård och Omsorg utbildar 25 stycken medarbetare sig till
undersköterskor i samverkan med Masugnen. Utbildningen är finansierat av statsbidrag
enligt projekt omsorgslyftet. Studietakten är på 50% samtidigt som de arbetar 50% inom
Vård och Omsorgs enheter. Efter genomförd utbildning kommer samtliga med godkänd
examination att gå tillbaka till respektive enhet som tillsvidareanställd undersköterska med
Socialnämnd, Lägesrapport
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heltid som sysselsättningsgrad. Utbildningen startade i oktober-20 och pågår fram till
december-21.

Förvaltningen kommer att söka medel från fonden KOM-KR. Syftet med fonden är att arbeta
med förebyggande insatser som handlar om att ställa om organisation och medarbetare för
att möta framtida rekryteringsbehov och samtidigt minimera riskerna för arbetsbrist. Det rör
sig om såväl strategisk kompetensförsörjning och att möta behov av nya tjänster som att vara
en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen har kartlagt behov av kompetensutveckling inom
flertalet områden som ett första steg. Vilka är inom specialistkompetenser, IBIC, demens och
lågaffektivt bemötande. Därtill har verksamhet inom Funktionsstöd uppmärksammat utifrån
utredningar enligt SoL kap 14 §§6-7 att verksamheten är i behov av kompetensutveckling
inom psykiatri.
Medarbetare med deltidstjänster inom Kommunals avtalsområde kommer återigen under
året erbjudas heltidsanställning eller ökad sysselsättningsgrad.
IoF - Bra bemötande inom socialtjänsten

Under året har ett ständigt arbete med frågor gällande bra bemötande pågått på
Familjeenheten. Detta diskuteras och dokumenteras på arbetsplatsträffar en gång/månad.
Arbetet följs också upp av respektive arbetsgrupp inom enheten vid gemensamma
ärendegenomgångar varje vecka.
Myndighet - Service & rättssäkerhet

Handläggarna har fått prioritera om arbetsuppgifter och arbetsmetoder, både utifrån att
enskilda vill pausa insatser och att det har varit svårt att göra uppföljningar då man inte har
kunnat träffa den enskilde på grund av pågående pandemin. Utifrån svårigheterna har
Lindesbergs kommun tagit fram arbetssätt och riktlinjer utifrån SKR:s rekommendationer
kring "digitala vårdmöten". Verksamheten har tagit steg framåt och med hjälp av
välfärdsteknik som surfplattor och applikationer för videokonferenser. Genom detta har
handläggarna kunnat återuppta SIP-möten och andra nätverksmöten kring enskilda med
region, enskilda och andra intressenter.
VoO - Meningsfull tillvaro

Regeringen har under 1 april - 30 september 2020 haft ett nationellt besöksförbud på
samtliga äldreboenden. Från och med 1 oktober-20 upphävdes beslutet och varje kommun
har i uppdrag att fastställa rutiner för att säkerställa säkra besök utifrån smittorisk.
Lindesbergs kommun har tagit fram en rutin för att enskilda ska få möjlighet att träffa sina
anhöriga på ett säkert sätt i den enskildes lägenhet.
Samtliga boenden utför fortfarande aktiviteter. Dock är aktiviteterna anpassade utifrån att
säkerställa smittorisken till exempel utförs aktiviteter med social distans.
Friska medarbetare
I början på mars-20 kom nya direktiv från Folkhälsomyndigheten att vid minsta symptom ska
personal stanna hemma. Regeringen beslutade att slopa första karensdag samt tog bort krav
på läkarintyg efter första veckan från och med den 11 mars. Socialförvaltningens sjukfrånvaro
har efter direktiven varit ett par procentenheter högre än innan pandemin.
Utifrån rekommendationerna om att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom görs
bedömningen att socialförvaltningens medarbetare tar rekommendationerna på allvar och
stannar hemma för att minska risken för smittspridning av Covid-19.

Socialnämnd, Lägesrapport
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FS - Enskilda upplever en meningsfull fritid
Fritidsaktiviteterna på LSS-boendena har varit begränsade sedan covid-19 bröt i samhället,
stora sammankomster och aktiviteter är inställda. Personal anordnar utomhusaktiviteter i
största möjliga mån och enskilda aktiviteter med enskilda. Från och med 3 maj räknar
verksamheten Daglig verksamhet att succesivt gå tillbaka till fullstyrka.

Inför sommaren-21 planeras att arrangera ett smittsäkert sommarkollo för målgruppen inom
bostad med särskild service LSS.

IoF - Service och rättssäkerhet

Inom försörjningsstöd har enheten kommit igång med ansökningar digitalt. Enheten upplever
att arbetet går bra och möjliggör effektiviseringar, 1/3 av alla ansökningar sker digitalt.
Familjeenheten har kommit igång med digitala anmälningar för orosanmälningar både extern
och internt, söka hjälp och stöd av socialtjänsten samt föräldraskapsanmälan. Detta har i sin
tur ökat tillgängligheten för medborgare samt interna och externa samverkanspartners.

Den pågående pandemin har gjort att det blir en större utmaning att få en bra service då
antalet besökare är minimerat för att hindra smittspridning. På enheten har frågor till samtlig
personal gått ut veckovis för att säkerställa att rättssäkerheten är så hög som möjligt i
rådande situation då många samtal görs via telefon.
FS - Insatserna bygger på respekt och självbestämmande

Verksamheten arbetar med att införa Funca samt SMA inom enheterna. Funca är ett verktyg
som ska stödja enskilda och personal att utarbeta genomförandeplaner och identifiera
behovsområden. SMA fungerar som en utvärdering av enskildas genomförandeplaner. Detta
arbetssätt ska stödja till egen utveckling, måluppfyllelse och för personal att hjälpa och stödja
de enskilda.
Vissa av insatserna ska inte upprätta en genomförandeplan exempelvis ledsagare,
kontaktpersoner stödfamiljer, avlösarservice, korttidstillsyn och PAN anställda. Detta
kommer inom framtiden ses över om även vissa av dessa insatser ska upprätta
genomförandeplaner.

Inför hösten planeras det för att rekrytera en till stödpedagog, som ska arbeta med införande
av IBIC, genomförandeplaner och Funca.
IoF - Förebygga och utveckla egna resurser

Verksamheten är oroad över den utmaning som Individ och Familj kan komma att stå inför. På
kort tid kommer signaler om att allt fler företag har påbörjat arbetet med att permittera
och/eller varsla personal och flera branscher har det svårt. Vilket påverkar familjers ekonomi
och välmående. Pandemin kan bidra till ökat våld i hemmet och trigga missbruk och psykisk
ohälsa. Verksamheten ser en oro för barn som förblir hemma pga. av
varsel/permittering/distansundervisning och som har sin trygghet på förskolan/skolan.
Dessa orosfaktorer kan riskera att verksamheten inte har tillräcklig kapacitet till att förebygga
och utveckla egna resurser, det vill säga om personalen kommer arbeta under för hög
arbetsbelastning.
Verksamheten har flaggat för ökade orosanmälaningar samt tvångslagsbeslut inom barn och
vuxna. Inom Familjeenheten väntar 16 barn på familjehem. Verksamheten ser också att kön
till insatsen familjestöd ökat.

I mars började två sakkunniga socialsekreterare inom Familjeenheten. Inom familjehem
anställs en till familjehemssekreterare innan sommaren för att möjliggöra att möta behovet av
Socialnämnd, Lägesrapport
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att rekrytera familje- och jourhem.
VoO - God och säker vård HSL
I och med rådande pandemi har hygiensköterska från regionen varit ute på flera av
verksamheternas enheter inom Vård och Omsorg för att utbilda personal.

Instruktionsfilmer i att vårda enskild med Covid-19 har visats upp för personal. Samt finns
handlingsplaner på varje enhet, handlingsplanerna har upprättats tillsammans med
skyddsombud. På intranätet finns en sida för personal där all information finns samlad,
rutiner, riktlinjer och instruktionsfilmer.

Enhetschefer har erbjudit samtal för personal till regionhälsan. Vid smitta har enheterna
isolerat enskilda. Personal har visir vid nära vårdkontakt (närmare än en meter) och vid
misstanke eller konstaterat fall av Covid-19 har varje enhet Corona-kit med skyddsutrustning.
Verksamheten har provtagit personal och enskilda vid minsta symtom för att skydda äldre,
personal och minska smittspridning. Verksamheten har i egen regi erbjudit och vaccinerat
samtliga enskilda inom verksamhet för VoO och FS. Personal som arbetar omsorgsnära
erbjuds att boka in sig för vaccin på nod.

Under våren har medicinskåp köpts in till samtliga särskilda boenden i kommunen. Syftet med
medicinskåp är att kunna logga och säkerställa medicinhantering. Förvaltningen har därtill
köpt in systemet Appva ett system som också ska säkerställa medicinhantering genom digital
signering och delegeringar.
FS - Nöjda med insats

Inom Daglig verksamhet ska lokaler och inriktning i de olika grupperna ses över för att ge en
ökad variation av sysselsättning.

Daglig verksamhet har haft begränsat öppethållande p.g.a. covid-19 och arbetshandledare har
till stor del istället varit på de olika gruppbostäderna för att minska antalet kontakter.
Samtliga har kvar sin habiliteringsersättning för daglig verksamhet även om personen är
hemma. Från och med 3 maj ska verksamheten successivt börja utöka styrkan.
Björkstugan stänger fyra veckor under sommaren pga. att man tidigare år sett cirka 40%
beläggning och därav ett minskat behov under högsommaren, verksamheten stänger fyra
veckor under juli.
VoO - Omsorg av god kvalitet
Rehabilitering har erbjudits i hemmet, då träffpunkterna varit stängda på grund av rådande
läge. Under denna period har de enskilda blivit erbjudna rehabilitering i hemmet samt
promenad med social distans.

Träffpunkterna och Dagrehabilitering öppnade upp första oktober-20 med specifika
anpassningar utifrån smittorisken. Demensdagvården öppnade upp i början på året 2021 och
är också anpassat utifrån att minimera smittorisk. Många äldre personer har mått psykiskt
dåligt av isolering och inaktivitet, dagrehabilitering har erbjudit aktiviteter utomhus som t.ex.
promenadbingo, tipspromenad och balkonggympa. Samt erbjudit sociala promenader och
ringt till de personer som finns inom verksamheten för sociala samtal och skickat brev med
hälsofrämjande information och hälsningar.
Socialnämnd, Lägesrapport
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E-hälsa - Driftsäkra system
Avtal har slutits med Tunstall AB om att byta ut och bygga ut larmsystem (Tuncore) på våra
särskilda boenden. Arbetet är klart på Källgården och Grönboda, Ågården är i full gång av
bytet av larmen. På grund av hur verksamheterna är utformade, ser förvaltningen utmaningar
i att säkra signalstyrka och mobil täckning i alla de utrymmen som det skulle behövas i och
därför ser vi att vi kommer behöva investera i teknisk infrastruktur för detta fortgående.

1.3 Utvecklingsmål
Utvecklingsmål

Lägesbedömnin
g

Socialnämnden ska
utveckla och arbeta för
att trygga
kompetensförsörjninge
n
Socialnämnden ska öka
medborgarnas digitala
delaktighet enligt
konceptet trygghet och
service

Socialnämnden ska
utöka samverkan med
både interna och
externa aktörer för att
utveckla, kvalitetssäkra
och effektivisera
verksamhet
Socialnämnden ska
verka för nya
boendeformer utifrån
samhällsförändringar

Utvecklingsindikator

Utfall
2020

Utfall
2021

Andel tillsvidareanställda
med heltidsanställning

56 %

59 %

Målet är på
väg att uppfyllas

Kameratillsyn på natten
antal

16 %

18 %

Målet är på
väg att uppfyllas

Utbetalning av
försörjningsstöd exklusive
intäkter

2 208

Målet är inte
uppfyllt

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

110

Målet är på
väg att uppfyllas

Andel tillsvidareanställda
som ökat sin
sysselsättningsgrad %

Trend

Socialnämnden ska utveckla och arbeta för att trygga kompetensförsörjningen
Fortsatt arbete med att möjliggöra för att fler tillsvidareanställda ska arbeta heltid pågår.
Medarbetare inom Kommunals område hade sin första möjlighet under våren-20 att tacka ja
till heltid eller ökad sysselsättningsgrad. Ytterligare ett erbjudande gick ut i början på 2021.
Startgrupperna inom Funktionsstöd och Vård och omsorg påbörjade verksamhetsanpassade
scheman under hösten-20 och för de medarbetare som tackade ja till erbjudandet kommer
samtidigt som de går in verksamhetsanpassade scheman öka sin sysselsättningsgrad. Den
pågående pandemin har dock medfört förseningar i projektet och framflyttning av enheters
startdatum för verksamhetsanpassade scheman, enheterna som ännu inte gått över till
verksamhetsanpassade scheman beräknas påbörja scheman utifrån verksamhetsgraf hösten21.
Socialnämnd, Lägesrapport
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Socialnämnden ska öka medborgarnas digitala delaktighet enligt konceptet trygghet
och service
Arbetet med att få fler att välja tillsyn via nattkamera fortsätter. Digital nattillsyn är en säker
och trygg lösning som uppskattas av våra enskilda. En kamera som fungerar i mörker
monteras på lämplig plats i bostaden. Personal loggar in och tittar i kameran på de tider som
är bestämt. Om nattpatrullen via kameran ser att den enskilde behöver hjälp, åker
hemtjänsten till den enskilde. Trygghetskamera används även inom särskilda boenden för LSS
och SoL. Fortsatt arbete behövs för att fler ska välja insatsen.

Välfärdsteknik utvecklas även inom våra boenden med nya larmlösningar, hotellås, Appva och
medicinskåp. Appva är ett system som ska kvalitetssäkra medicinhantering. Det planeras även
för att implementera TES som testpilot på ett särskilt boende. Förvaltningen gör därtill en
översyn huruvida arbetet med att säkerställa att batterier, loggar och andra funktioner kring
välfärdsteknik ska organiseras.
Socialnämnden ska utöka samverkan med både interna och externa aktörer för att
utveckla, kvalitetssäkra och effektivisera verksamhet

På grund av rådande pandemi har samverkan med både interna och externa aktörer varit av
extra central vikt för att kvalitetssäkra verksamheter. Kommunerna i norra länsdelen har
tillsammans med regionen täta samverkansmöten utifrån rådande läge och behov.

Inom enheten för Öppen vården startade en pilot upp under förra året som handlar om att
bygga upp ett nätverk/samverkan kring en enskild. Funktionsstöd, polis, LIBO och i framtiden
även AME samverkar kring den enskilde. Målet är att ge det stöd och den hjälp den enskilde
behöver på hemmaplan.
Den första september-20 påbörjades ett utvecklingsarbete inom Individ och Familj. Målet är
att öka kvalitén i arbetet när det gäller utredningsarbete för barn och ungdomar, samt inom
öppenvård på hemmaplan för barn och ungdomar. Därtill ska arbetssätten inom vuxen
genomlysas. Målet är att utveckla arbetssätt när det gäller ärenden kring missbruk och våld i
nära relation mellan vuxna, både i familjer med barn och utan. Förvaltningen vill verka mer
effektivt och humant för den enskilde som har behov av socialtjänstens stöd.

Inom Försörjningsstöd fortsätter samverkan med AME både på chefs- och handläggarnivå. En
gemensam planeringsdag och handläggarsamverkan har skett med hela grupperna
kvartalsvis. Därutöver har även representanter från socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen
och AME träffats för veckovisa uppföljningar.

Inom enheten för Myndighet har en utredning startat gällande implementering av IBIC.
Individens behov i centrum är ett arbetssätt som arbetar med personer som behöver stöd i
sitt dagliga liv oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade. IBIC ger ett gemensamt språk och en
kunskapssyn för att förstå och beskriva vad behov i det dagliga livet är, vilket skapar
förutsättningar för att stödet anpassas efter individens behov både på myndighet- och
utförarsidan. Det innebär att gå från ett insatsstyrt arbetssätt till ett behovsstyrt arbetssätt.
Detta bör leda till att en individanpassad och flexibel tjänst skapas för den enskilde och bör ge
en bättre effekt och en större meningsfullhet. Arbetsmetoden kommer kräva förändring i
arbetssätt och en ökad flexibilitet på utförarsidan.
Socialnämnden ska verka för nya boendeformer utifrån samhällsförändringar

Ett arbete påbörjades under 2020 tillsammans med LIBO/FALAB om nya boendeformer i
framtiden, arbetet är ett omfattande projekt. Kartläggning av socialförvaltningens behov
behöver göras utifrån ett långsiktigt- och omvärldsbevakande perspektiv. I projektet omfattar
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bland annat kartläggning av boendeplatser för äldre, lokaler för särskilda boenden &
korttidsboende, lokaler för LSS-boende samt förebyggande arbete inom IFO. Arbetet är en
pågående process och i dagsläget finns inte tillräckligt med underlag för att ge en annan
måluppfyllnad än att målet inte är uppfyllt.

Det är fortsatt tryck inom kommunens särskilda boenden, i dagsläget väntar 18 enskilda på
särskilt boende och 11 stycken på särskilt boende demens. Inom LSS bostad med särskilt
service 9§9 är det 6 stycken enskilda som väntar på lägenhet.
Funktionsstöd har 15 externa placeringar inom LSS. I juni planeras första redovisning till
nämnd utifrån en översyn inom LSS och behovet av fler lägenheter enligt LSS 9§9.

Förvaltningen arbetar för att möjliggöra för den enskilde att bo kvar i sin egna bostad. Till
exempel där hemtjänstinsatser inte är tillräckliga men den enskilde inte är i behov av 9§9 LSS
har boendestöd provat i ett par ärenden att utöka sitt stöd och verkställt insatser för att
möjliggöra att den enskilde kan bo kvar i sin ordinarie bostad. Översyn av stödinsatsen och
riktlinjen boendestöd planeras 2021.

2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr
Socialförvaltninge
n

Nettokostna
d

Budge
t janapril

Budgetavvikels
e jan-april

Progno
s helår

Budge
t helår

Budgetavvikels
e helår

7,3

6,3

-1,0

24,0

19,1

-4,9

29,7

-8,7

89,5

-24,6

545,0

-56,2

Administration
Funktionsstöd
Individ- och familj
Vård och omsorg
Totalt

48,8

46,5

102,3

92,5

38,4

196,8

175,0

-2,3

152,1

143,8

-9,8

311,0

292,6

-21,8

114,1
601,2

-8,3

-18,4

Socialförvaltningens avvikelse per sista april uppgår till -21,8 Mnkr och prognos för helåret
är -56,2 Mnkr (föregående års utfall -25,3 Mnkr). Procentuell budgetavvikelse helår 10,3 %.

Inför 2021 har Socialförvaltningen fått en ramminskning med 3,9 Mnkr. Beslut har inte fattats
avseende 2,7 Mnkr av denna när månadsuppföljningen skrivs. Ramminskningen räknas med
som en negativ avvikelse på administrationen. Beroende på om de besparingar som beslutas
ger helårseffekt kan en viss del av avvikelse komma att kvarstå/flyttas till andra
verksamheter.

Den ersättning som regeringen beslutade för merkostnader med anledning av Covid-19 gällde
endast till och med december 2020, vilka intäkter finns med i bokföringen från och med mars.
I dagsläget finns inget beslut gällande 2021 för kommunerna. Socialförvaltningen fortsätter
dock att påverkas av pandemin genom att riktlinjerna om att vara hemma vid små
förkylningssymptom ökar kostnaderna för vikarier/övertid samt att samma hygienrutiner
fortsätter att gälla vilket medför höga materialkostnader. Hur mycket detta kommer att
påverka är dock svårt att bedöma i dagsläget. Sjuklönen ersätts fortfarande till viss del.
I januari betalades semesterlönen ut för de som semesterväxlat 2020 men som inte haft
möjlighet att ta ut alla sina semesterdagar. På grund av pandemin var det fler än vanligt.
Kostnaden för detta kommer att regleras med en minskning av semesterlöneskulden i slutet
på året vilket beaktas i prognosen.
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Administrationen har en negativ avvikelse med -1,0 Mnkr och prognos för helåret är -5,0
Mnkr (fg års utfall 0,5 Mnkr).

Administration. Avvikelse -0,8 Mnkr, prognos -2,6 Mnkr. Orsaken till den negativa avvikelsen
är att 2,7 Mnkr av ramminskningen avseende 2021 års besparingar belastar administrationen
till dess att beslut om besparingar fattats. Beroende på om de besparingar som beslutas ger
helårseffekt kan en viss del av avvikelse komma att kvarstå/flyttas till andra verksamheter.
En utvecklingsstrateg kommer att hållas vakant under rekryteringen vilket ger 0,1 Mnkr i
positiv avvikelse.
E-hälsa och myndighet. Avvikelse -0,3 Mnkr, prognos -2,3 Mnkr. Avvikelsen avser installation
av medicinskåp samt licenskostnader och en överanställning under perioden mars-augusti
som är kopplad till implementeringen av IBIC.

Funktionsstöds avvikelse per sista april är -2,3 Mnkr och prognos för helåret är -8,3 Mnkr (fg
års utfall -0,5 Mnkr).
Gruppboende. Avvikelse -0,8 Mnkr, prognos -1,0 Mnkr. Orsaken till avvikelsen är
personalkostnader. De flesta kostnaderna är lägre i år jämfört med föregående år vilket dels
beror på förändringen gällande Björkstugans stängning på helger som genomfördes i april
föregående år, fram till dess var det fler årsarbetare där, samt att det överlag är lägre
kostnader.

Daglig verksamhet. Avvikelse -0,3 Mnkr, prognos -0,6 Mnkr. Det är flera enskilda som behöver
extra resurser vilket medför att kostnaderna för personal ökat och kommer fortsätta att vara
på en något högre nivå än budgeterat. Under början av året fanns även behov av en utökning
av en lokal kopplat till en enskilds behov.
Personlig assistans. Avvikelse 0,3 Mnkr, prognos -2,0 Mnkr. Det har tillkommit ett ärende
utöver vad som är budgeterat. Ärendet omfattar fyra heltidsanställda med vaken natt från och
med mars. Det har även tillkommit utökningar motsvarande en heltid i ett befintligt ärende.
Externa placeringar vuxna. Avvikelse -1,1 Mnkr, prognos -4,5 Mnkr. Budgeten täcker inte
kostnaden för de befintliga placeringarna vilket medför att två placeringar är ofinansierade
hela året. Under april tillkom ytterligare en placering men det var också en som avslutades
vilket medför en sänkning av prognosen.
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Individ och familjs avvikelse per sista april är -8,7 Mnkr och prognos för helåret är -24,6 (fg
års utfall -14,6 Mnkr).

Alkohol och narkotikagruppen. Avvikelse -0,1 Mnkr, prognos -0,7 Mnkr. Avvikelsen beror på
en överanställning inom öppenvården samt att öppenvårdslösningen Previct köpts in.

Familjehem. Avvikelse -2,6 Mnkr, prognos -8,5 Mnkr. Kostnaderna för familjehem stiger i
snabb takt och prognostiseras öka med 45 % i år jämfört med föregående år. På grund av det
ökade trycket är det svårt att få tag på familjehem vilket medfört att antalet konsulentstödda
placeringar ökat. I dagsläget är det ytterligare 10 barn som väntar på placering. För att kunna
rekrytera fler familjehem har ytterligare en heltid anställts genom finansiering via
statsbidrag.
Av de pågående placeringarna utgör 87,2% planerade eller förväntade uppväxtplaceringar
vilket innebär att kostnaden fortgår under hela barnet uppväxt. Medelålder för de placerade
barnen är 10,3 år.
Familjehem

Antal i egen regi

41 st

Dygnspris snitt/dag egna

585 kr

Antal konsulentstödda

Dygnspris snitt/dag konsulentstödda
Barnens medelålder

Andel uppväxtplaceringar (förväntade och
planerade)
Antal vårdnadsöverflyttar

Dygnspris snitt/dag vårdnadsöv.

6 st

1 997 kr
10,3

87,2%
18 st

418 kr

HVB barn. Avvikelse -3,4 Mnkr, prognos -5,5 Mnkr. Avvikelsen beror på att tre placeringar
med dygnskostnader mellan 9000 - 11 000 kr finns med under första halvåret. Prognosen har
behövts höjas på grund av att de tre placeringarna förlängts samt att SiS höjt sin
dygnskostnad till 8 700 kr/dygn (jmf med förra året 4 200 kr/dygn). Än är det ingen placering
på SiS men vanligtvis är det 1-2 st/år vilket beaktas i prognosen. I övrigt är de förväntade
kostnaderna baserade på de placeringar som är kända vid prognostillfället sammanvägt med
hur många/vilka typer av placeringar som brukar finnas under ett år.

Barn- och ungdomsgruppen. Avvikelse -1,1 Mnkr, prognos -1,7 Mnkr. Den negativa avvikelsen
Socialnämnd, Lägesrapport
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beror på kostnader för konsulter som arbetar fram till mitten på mars samt två
överanställningar hela året. Överanställningarna är godkända av nämnden enligt beslut SN
2020/104 på grund av det ökade antalet orosanmälningar och inledda utredningar de senaste
åren.
Ekonomiskt bistånd. Avvikelse -2,3 Mnkr, prognos -9,1 Mnkr. Kostnaderna per sista april är
0,5 Mnkr lägre än samma period föregående år, samtidigt har intäkterna minskat med 0,8
Mnkr vilket ger en något högre avvikelse. Avvikelsen för 2020 var inte främst orsakad av
pandemin utan det är en komplex orsaksbild och därför prognostiseras avvikelsen för 2021
till motsvarande nivå. Ärendemängden har varit relativt konstant sedan föregående år. Det
har även varit en hög inflyttning till kommunen vilket gör att 26 % av alla nya ärenden
(perioden 201001-210331) utgörs nyinflyttade personer.
Per 30/4 (Mnkr)

Exkl. intäkt

Inkl. intäkt

Andel som ersätts
med intäkter

Totala intäkter

2021

9,8

9,4

3%

0,3

2019

9,8

8,2

17%

1,6

2020
2018
2017

10,3
10,5
8,8

9,2
7,4
7,2

11%
29%
19%

1,1
3,0
1,7

Vård och omsorg har en avvikelse per sista mars som är -9,7 Mnkr och prognos för helåret är
-18,4 Mnkr (fg års utfall -8,3 Mnkr).
Bemanningsenhet. Avvikelse -0,1 Mnkr, prognos -0,5 Mnkr. Det är en överanställning jämfört
med budget.
Sjukvård. Avvikelse -0,3 Mnkr, prognos -0,5 Mnkr. Några undersköterskor har fått utökad
delegering dels för att förbättra arbetsmiljön och dels patientsäkerheten genom att vara ett
stöd för befintlig sköterska. Arbetsbelastningen har ökat under hela vaccinationsfasen och
extra personal har behövts samt att de beviljade timmarna inom hemtjänster fortsätter att
vara på en hög nivå. Under sommaren kommer detta också att göras för att stötta
sjuksköterskorna som är i tjänst och för att säkerställa att sjuksköterskor får semester. Viss
kompensation avseende vaccinering från Region Örebro kommer att komma men nivån är
inte fastslagen.

Särskilt boende/demens. Avvikelse -4,6 Mnkr, prognos -4,3 Mnkr. Avvikelsen inom
verksamheten är högre än normalt. Det beror både på att det under början av året var höga
kostnader för övertid och timvikarier avseende december 2020 fallit ut i januari. Under
december hade inte vaccineringen kommit igång och det fanns smitta i organisationen. Men
även på att det är ett ärende på ett av boenden som kräver mer personal på natten vilket gör
att det är 1,8 heltider utöver budget. Det har även varit behov av mycket extra resurs kopplat
till enskildas behov på flera boenden. Per sista april uppgår kostnaden för extra resurs till
589 tkr, jämfört med 98 tkr samma period föregående år. Se diagram på nästa sida.
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Hemtjänst. Avvikelse -5,5 Mnkr, prognos -10,0 Mnkr. Prognosen är uppreviderad utifrån att
de beviljade timmarna fortsätter att vara på en högre nivå än föregående år och om trenden
håller i sig väntas kostnadsläget vara högre. Sett till hemtjänsttimmen (som visar kostnaderna
i förhållande till antalet beviljade timmar) har det totala snittet ökat något jämfört med
föregående år. Tre av fem grupper har en minskad kostnad per timme. Kostnaderna för
timvikarier är på samma nivå som föregående år trots att semesterlön och sjuklön ökat, vilket
leder till att kostnaden för övertid ökat istället.
Per 31/3

2020

2021

Skillnad

Kostnad per
hemtjänsttimme (snitt)

525 kr

557 kr

32 kr

Antal beviljade timmar

Socialnämnd, Lägesrapport
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Korttidsvård. Avvikelse -0,5 Mnkr och prognos -2,1 Mnkr. Kostnaderna för korttids bedöms
vara fortsatt höga då det både är resurskrävande individer boende där i dagsläget samt att
beläggningsgraden är hög, trenden från föregående år väntas fortsätta även om det varierar
mellan månaderna.

Investeringar
Investeringsprojekt

Utgift

Helårsprognos

Budget 2021

Budgetavvikelse

Larm

0,0

0,5

0,5

0,0

Madrasser

0,0

0,5

0,5

0,0

Totalt

0,0

1,0

1,0

0,0
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3 Bilaga indikatorer
Kvalitetsindikator
Aktiviteterna på SÄBO nöjdhet %

Andel nöjda enskilda med hemtjänst %

Andel nöjda enskilda på särskilt boende %

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

Socialnämnd, Lägesrapport
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Kvalitetsindikator
Antal viva/server driftstörningar

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett
år efter avslutad utredning eller insats %

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

Sjukfrånvaro hos medarbetare

Socialnämnd, Lägesrapport
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Kvalitetsindikator
Upplevd trygghet inom hemtjänst %

Upplevd trygghet inom särskilt boende %

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

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år efter avslutad
utredning eller insats %
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Kvalitetsindikator
Personalkontinuitet hemtjänst, antal personer som en
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

Andel rätt i förvaltningsrätten - Försörjningsstöd %

Giltiga delegeringar

Inga tillgängliga data

Läkemedelsgenomgångar

Inga tillgängliga data

Utredningstid LSS-insatser - antal dagar från ansökan till
beslut, medelvärde

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde
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Kvalitetsindikator
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd
ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)

Andel avslutade barnutredningar där barnets delaktighet
är dokumenterad från 5 år

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

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut
inom försörjningsstöd, medelvärde
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Kvalitetsindikator
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till
avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 21+,
medelvärde

Utvecklingsindikator
Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning

Utbetalning av försörjningsstöd exklusive intäkter

Kameratillsyn på natten antal

Andel tillsvidareanställda som ökat sin
sysselsättningsgrad %
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Utvecklingsindikator
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde
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Tjänsteskrivelse
SN 2020/128

Vård och omsorg
Jessica Öhlund

Jessica.Ohlund@lindesberg.se

Besparing 2021
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Socialnämnden

Förslag till beslut
Som komplettering till de två alternativen gällande reducering av
dagrehabverksamheten som redogjordes för i SN 2020/128–7 föreslår
förvaltningen nämnden besluta
•

Att reducera dagrehabverksamheterna i Lindesberg Storå, Frövi och
Fellingsbro till en dag i veckan i ytterorterna samt 2 dagar i Lindesberg
samt stänga verksamheten för träffpunkter.

Ärendebeskrivning

Inför budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 beslutade
Kommunstyrelsen att reducera Socialnämndens budgetram med 3,9 Mnkr för
2021 i effektiviseringar. För att uppnå en budget i balans 2021 behöver
Socialnämnden fatta beslut om reduceringar eller effektiviseringar för
motsvarande belopp.

Förvaltningen har sett över både de lagtvingande verksamheterna och de icke
lagtvingande verksamheterna i syftet att se vart det är möjligt att ändra
arbetssätt eller utbud samt om det finns verksamheter som helt kan
avvecklas. Förvaltningen har även sett över den förväntade effekten för
innevarande år. De åtgärder som innebär personal behöver sägas upp eller
omplaceras behöver förhandlas med fackliga organisationer och hyresavtal
behöver i vissa fall sägas upp vilket innebär att besparingen inte ger effekt
förrän om nio månader.

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att se över vad en reducering av antalet
tillfällen/vecka dagverksamheterna var öppna istället för att stänga helt eller
stänga de enheter som finns i Storå, Frövi och Fellingsbro (SN § 53/21). Det
alternativet skulle innebära att Dagrehabverksamheten håller öppet 1 dag i
Storå, 1 dag i Fellingsbro, 1 dag i Frövi och 2 dagar i Lindesberg. 4 tjänster
skulle kunna tas bort vilket ger en besparing på 2,1 Mkr. Under innevarande
år, om personalen kan arbeta i annan verksamhet, beräknas effekten uppgå
till 1,0 Mnkr.
Betydligt färre enskilda kan delta i verksamheten än alternativet som tidigare
presenterats som innebär att bara dagrehabverksamheten i Lindesberg
behålls. Det beror på att Lindesbergslokalen Bergsparken är större och mer
anpassad så att ytterligare fler enskilda tas emot.
Konsekvenser

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Se bilaga ”Risk och konsekvensbeskrivning”.
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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Madde Gustavsson
Förvaltningschef
För kännedom:
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Ekonom

Bilagor:
Konsekvensbeskrivningar

Jessica Öhlund
Handläggare
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Konsekvenser av reducering av dagrehab/träffpunkt 2021
Idag finns kapacitet till att kunna jobba med så här många personer per vecka på respektive ställe för
rehabiliteringsträning, när vi inte är i en pandemi.
Storå:
Det är ca 40 personer/vecka som får träning på dagrehab/hemrehabilitering, det inkluderar då
dagrehab, hemrehabilitering, Sittgymnastik, Grupp för balans och styrka.
Efter ev neddragning kan vi erbjuda 4-8 personer på en dag beroende på individens förmåga, endast
dagrehabilitering, ingen förebyggande eller underhållande träning.
Träffpunkt tar idag emot ca 30 besök/vecka, det är social rehabilitering men också förebyggande
gymnastik och samhällsinformation.
Efter ev neddragning kan vi inte erbjuda den verksamheten alls.
Lindesberg:
Det är ca 30 personer/vecka som får träning på dagrehab/hemrehabilitering, det inkluderar då
dagrehab, hemrehabilitering, grupp för balansträning, strokegrupp, parkinsongrupp.
Efter ev neddragning kan vi ta emot 6-8/dag under två dagar dvs 12-16 personer beroende på
individens förmåga, endast dagrehabilitering, ingen förebyggande eller underhållande träning.
Träffpunkt tar idag emot ca 56 besök/vecka, det är social rehabilitering men också förebyggande
gymnastik och samhällsinformation.
Efter en ev neddragning kan vi inte erbjuda den verksamheten alls.
Frövi:
Det är ca 15 st personer på 3 dagar som får träning på dagrehab/hemrehabilitering, det inkluderar då
dagrehab, hemrehabilitering, grupp för balansträning.
Efter ev neddragning kan vi ta emot 4-5 personer på en dag beroende på individens förmåga, endast
dagrehabilitering, ingen förebyggande eller underhållande träning.
Träffpunkt tar idag emot ca 20 besök/vecka, det är social rehabilitering men också förebyggande
gymnastik och samhällsinformation.
Efter en ev neddragning kan vi inte erbjuda den verksamheten alls.
Fellingsbro:
Det är ca 13 st personer på 2 dagar som får träning på dagrehab/hemrehabilitering, det inkluderar då
dagrehab, hemrehabilitering, grupp för balansträning.
Efter ev neddragning kan vi ta emot 4-5 personer på en dag beroende på individens förmåga, endast
dagrehabilitering, ingen förebyggande eller underhållande träning.
Träffpunkt tar idag emot ca 10 besök/vecka, det är social rehabilitering men också förebyggande
gymnastik och samhällsinformation.
Efter en ev neddragning kan vi inte erbjuda den verksamheten alls.
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En ev neddragning skulle innebära:
Minskning från ca 98 personer som kan träna till max 34 personer.
Det skulle vara ca 126 personer som inte skulle få komma på Träffpunktsverksamheten.

Detta gäller alla orter:
Åldern på deltagarna är mellan 35 och 103 år med varierande funktionsnedsättning och problematik
Förutom att bedriva träning så behöver verksamheten att det finnas tid för dokumentation,
hembesök inför start på dagrehab, samverkan med andra professioner/team/anhöriga, förberedelser
inför bedömningar/träningar/aktiviteter, uppdatera sig med kunskap/utbildning utföra
inköp/beställningar, utföra städning av lokalen, planeringstid för verksamhetsfrågor, driva
hälsofrämjande verksamhet (Mässa och brevutskick till 80 åringar), vara handledare för studenter
med mera.

Konsekvenser av ev neddragning dagrehab/hemrehabilitering:
Antalet HSL-uppdrag för hemtjänsten från hemrehabsjukgymnast antas öka.
De som behöver träna flera dagar i veckan, kommer endast kunna träna en dag, i dagsläget rör det
sig om ca 12 personer.
Om inte balansträning finns ökar risken för fall i bostaden som kan leda till frakturer som i sin tur
leder till ökade kostnader i form av ökad hemtjänst eller behov av SÄBO.
Sämre arbetsmiljö för medarbetarna, splittrat att jobba på flera orter. Problematik kan uppstå hur
man tar sig, ska de utgå från Lindesberg tillkommer restider.
Hemrehab försvinner, viktig del för de som inte kan ta sig från hemmet, men behöver träna.
Balansgrupper, Strokegrupper, Parkinson grupper försvinner
I förlängningen- nedsatt aktivitetsförmåga=kraftigt ökade kostnader inom andra verksamheter
Dagrehab arbetar med rehabilitering efter sjukdom/skada/inaktivitet då pat behöver support för att
maximera sina förmågor och minska risken att bli beroende av andra i sina vardagliga aktiviteter. Då
krävs det rehab 2-3 ggr/v för att visa på resultat. Enbart 1 dag/v är mer upprätthållande nivå av sina
förmågor.
Konsekvens av stängning av Träffpunkt:
Ökad efterfrågan på insatser som social samvaro och promenader, utökning av hemtjänstinsatser.I
förlängningen kan ge sämre psykisk hälsa och större risk för inaktivitet och sjukdom.
Lokalkostnaden kvarstår och vi kan inte använda lokalerna fullt ut utan kommer att stå tomma de
övriga veckodagarna.
Om man minskar resurserna till 3 arbetsterapeuter och 1 rehabassistent, och förlägga mycket av
träningen till Lindesberg, då där är mest optimala förhållanden, med bra lokaler. Vi skulle kunna
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erbjuda träning fortsatt på alla orter utifrån behov, eftersom kommunen ändå har dessa lokaler. Sen
att prioritera dagrehab framför Träffpunkt, att istället erbjuda social dagvård till de med störst behov
av social samvaro.
Konsekvenser av detta skulle bli att vi kan ta emot fler enskilda om vi endast har öppet i Lindesberg
än ha verksamheten i ytterorterna.

Mötesdatum

Behandling
2021-05-12 Utredning av allvarlig händelse 2021-01-24 Hemtjänst Frövi,
Arbetsmiljöverket dnr 2021/016517
2021-05-12 Yttrande och handlingar för ej verkställt beslut om
korttidsboende enligt socialtjänstlagen SoL, IVO dnr 3.3.125113-2020-4
2021-05-12 Yttrande och handlingar för ej verkställt beslut om
korttidsboende enligt socialtjänstlagen SoL, IVO dnr 3.3.125085/2020-3

Typ
Delegationsärende
Delegationsärende

Delegationsärende

Mötesdatum

Behandling
2021-05-12 Dom i Förvaltningsrätten 2021-05-03 om överklagat beslut i
socialnämnden 2021-02-02 om ekonomiskt bistånd - avslag
för klagande
2021-05-12 Dom i Förvaltningsrätten 2021-04-29 om överklagat beslut i
socialnämnden 2021-03-19 om ekonomiskt bistånd - avslag
för klagande
2021-05-12 Dom i Förvaltningsrätten 2021-04-28 om överklagat beslut i
socialnämnden 2020-11-27 om ekonomiskt bistånd - avslag
för klagande
2021-05-12 Dom i Förvaltningsrätten 2021-04-27 om överklagat beslut i
socialnämnden 2021-03-18 om ekonomiskt bistånd - avslag
för klagande
2021-05-12 Lex Sarah LSS Lillhaga gruppboende
2021-05-12 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den
26 april 2021 KF § 30 - Redovisning ej verkställda beslut inom
socialförvaltningen kvartal 3 2020

Typ
Meddelanden

Meddelanden

Meddelanden

Meddelanden

Meddelanden
Meddelanden

2021-05-12 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den Meddelanden
26 april 2021 KF § 27 - Årsredovisning 2020
2021-05-12 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den Meddelanden
26 april 2021 KF § 26 - Revisionsberättelse 2020 Lindesbergs
kommun
2021-05-12 Förvaltningsrätten i Karlstad dom 2021-04-26, målnr 1656-21 - Meddelanden
Ekonomiskt bistånd
2021-05-12 Uppföljning av att insatta åtgärder fått avsedd effekt i Lex
Meddelanden
Sarah särskilt boende Ågården, SoL kap 14 3-7 §§
2021-05-12 Rapport Grundläggande granskning av styrelsen och
Meddelanden
nämnderna 2020 - med missiv från Revisorerna
2021-05-12 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den Meddelanden
20 april 2021 KS § 53 - Hyresavgifter för gruppbostäder LSS
inom funktionsstöd i socialförvaltningen
2021-05-12 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den
20 april 2021 KS § 54 - Ekonomisk uppföljning februari 2021

Meddelanden

2021-05-12 Protokollsutdrag från Tillväxtnämndens sammanträde den 13 Meddelanden
april 2021 TN § 25 - Redovisning av statistik från
arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd resultat och
nuläge 2020/2021
2021-05-12 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den Meddelanden
30 mars 2021 KS § 39 - Uppföljning av internkontroll 2020 för
alla nämnder och kommunala bolag
2021-05-12 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den
30 mars 2021 KS § 38 - Årsredovisning 2020

Meddelanden

2021-05-12 Utredning Lex Sarah om missförhållande i jourhem enligt SoL Meddelanden
kap 14 3-7 §§

2021-05-12 Beslut i Inspektionen för vård och omsorg 2021-04-21 om
Meddelanden
konstaterade brister, besök på korttidsboende under Coronapandemin - ärendet avslutas, dnr 3.5.1-59728/2020-4
2021-05-12 Beslut om statsmedel till verksamhet med personligt ombud Meddelanden
2021
2021-05-12 Dom i Förvaltningsrätten 2021-04-08 målnr 7625-20 om
Meddelanden
överklagat beslut i socialnämnden 2020-12-14 om ekonomiskt
bistånd - avslag för klagande
Meddelanden
2021-05-12 Dom i Förvaltningsrätten 2021-04-07 målnr 1131-21 om
överklagat beslut i socialnämnden 2021-02-15 om ekonomiskt
bistånd - avslag för klagande

