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Kallelse till Socialnämnden 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Socialnämnden, Torsdag den 17 
juni 2021, kl 09:00. Näset, Lindesbergs kommunhus 

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

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

Mathz Eriksson Anna Lundström 

Ordförande Sekreterare 

Ledamöter Ersättare 

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

Bo Stenberg (S) Libaan Mohamoud (S) 

Ulla Lundqvist (S) Vera Peci (S) 

Tuula Marjeta (C) Linda Palm (C) 

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

Marie Lindh (V) Annika Himmerfält (V) 

Sven-Erik Larsson (M) Bertil Jansson (M) 

Monika Klockars (M) Stina Sundling (L) 

Margareta Andergard (KD) Ingalill Lennartdotter (MP) 

Björn Larsson (-) Tom Persson (SD) 

Jari Mehtäläinen (SD) Fredrik Rosenbecker (SD) 
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Föredragningslista 

Nr. Ärende Dnr 

	 Val av justerare   

	 Beslutsärenden   

1. Godkänna deltagande på distans  

2. Faderskapsutredning  

3. Umgängesbegränsning 1  

4. Umgängesbegränsning 2  

5. Umgängesbegränsning 3  

6. Upphörande av umgängesbegränsning 1  

7. Upphörande av umgängesbegränsning 2  

8. Förslag på åtgärder för minskat budgetunderskott 2021 SN 2020/128 

9. Remissvar på behov av att införa en syn- och 
hörselinstruktör i Lindesbergs kommun 

SN 2020/58 

10. Nytt LSS boende SN 2021/61 

11. Uppföljning och analys 2021 för socialnämnden Extra 
månadsuppföljning maj 

SN 2021/50 

12. Ej verkställda beslut kvartal 1 2021 SN 2021/57 

13. Riktlinje Social dokumentation SN 2021/60 
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14. Svar på KS 2021/93-1 - Grundläggande granskning av 
styrelser och nämnder 2020 

SN 2021/59 

15. Förbättringspris år 2021 SN 2020/122 

16. Besparing 2021 SN 2020/128 

17. information från ordförande  

18. Information från verksamheten 2021-05-12 SN 2021/25 

19.	 Delegationsärenden   

20.	 Meddelanden   

21.	 Övriga frågor   
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2021-04-21 Dnr 2020/128-9 

 Socialförvaltningen 
Sara Andersson 
0581-810 16 
Sara.andersson1@lindesberg.se 

  

 

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

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

Socialnämnden 
 

Förslag på åtgärder för minskat budgetunderskott 2021 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tillfälligt under 2021 
 Använda budgeten för övriga kostnader inom Vård och omsorg 

restriktivt.  

 Att inga nya korttidsinventarier köps in.  

 Att restriktivitet gällande utbildningar införs.  

 Att delvis vakanshålla två tjänster inom Funktionsstöd, individ och 
familj samt administrationen.  

Ärendebeskrivning 

Med anledning av det prognosticerade underskottet om 53,9 Mnkr för 
2021 som redovisades på Socialnämnden i april gav nämnden 
förvaltningen i uppdrag att redovisa en lista på åtgärder som kan ge effekt 
under året.  

Under 2017 och 2018 beslutade nämnden om inköpsstopp och 
vikariestopp vilka inte gav några större resultat enligt utvärderingarna 
som då gjordes. Därför föreslår förvaltningen inga sådan åtgärder 
eftersom att kostnadsstrukturen inte har förändrats. Personalkostnader 
utgör cirka 85 % av förvaltningens budget och därutöver är en stor andel 
fasta kostnader/kostnader som är svåra att påverka så som hyror, 
placeringskostnader, bilar, sjukvårdsmaterial och måltider.  

Förvaltningen har sett över vilka kostnader som går att minska tillfälligt 
under innevarande år och föreslår nedanstående åtgärder.  

Vård och omsorg har en budget för övriga kostnader som kan användas 
restriktivt under 2021. Pengarna brukar vanligtvis fördelas ut till enheter 
där behov uppstår under året. Det ger ett förväntat överskott med 2,0 
Mnkr under 2021.  

Inga nya korttidsinventarier köps in under 2021. Budgeten för 
korttidsinventarier är öronmärkt för inköp av löpande kompletteringar av 
inventarier istället för att använda investeringsbudget. Den är fördelad 
mellan samtliga verksamheter utifrån deras storlek. Beräknad besparing 
1,3 Mnkr.  

Restriktivitet gällande utbildningar. De som redan är planerade, 
finansieras av statsbidrag eller inte medför någon extra kostnad får 
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genomföras. En viss besparing blir även för personalkostnader inom 
dygnet runt-verksamheterna som behöver ersätta den som deltar i 
utbildning med en vikarie. Beräknad besparing 0,6 Mnkr.  

Delvis vakanshållning av tjänster 0,4 Mnkr. Det innebär dels att 
rekryteringen av en stödpedagog inom funktionsstöd skjuts på till efter 
sommaren samt att en tjänst inom Individ och familj hålls vakant med 20 
% under hela året. Även en tjänst som utvecklingsstrateg inom 
administration är tillfälligt vakant.    

Total effekt av förslagen beräknas under 2021 kunna bli 4,3 Mnkr. 
Samtliga besparingar kan ge effekt direkt men väntas inte kunna fortgå 
under 2022 då åtgärderna kan innebära att behov skjuts på framtiden.  

   

Madde Gustavsson Sara Andersson 
Förvaltningschef Ekonom 

 

  
 
För kännedom: 

Förvaltningschef  
Verksamhetschef Vård och omsorg och funktionsstöd 
Ekonom 
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 Socialförvaltningen 
Malin Spiik 
 0581-812 90 
malin.spiik@lindesberg.se 

  

 

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

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

Socialnämnden (beredande) 

Nytt LSS boende 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Arbeta fram förslag på nytt LSS boende, utifrån okal och 

försörjningsplanen 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen fick av nämnden i april uppdraget att titta på förutsättningarna 
för ett nytt LSS-boende. 
En genomlysning har gjorts av de externa placeringar vi har idag, den kö som 
finns samt även några av de barn som går på skola idag och kommer kunna 
vara aktuella för bostad med särskild service inom några år. 
Vi ser med det underlaget att det finns ett behov av att starta ett nytt boende, 
men det behöver utredas hur ett nytt boende ska se ut. 
 
Rapporten ”Strategisk lokal- och bostadsförsörjning för socialförvaltningen” 
påvisar att nuvarande lokaler har begränsade utvecklingsmöjligheter och liten 
möjlighet till verksamhetsanpassning. Detta vill verksamheten naturligvis 
undvika vid en nybyggnation.  Viktigt är att boendet byggs efter de enskildas 
behov. 
 
Förvaltningen har idag individer som är placerade externt som har väldigt 
omfattande behov av struktur och stimulifattig miljö. Men kommer behovet 
hos de som söker om 5 år se likadant ut? Vårt förslag är att vi tillsammans 
med Falab tittar vidare på möjligheten att bygga en annan typ av boende. Ett 
boende. Ett boende som är anpassat efter att kunna ta emot enskilda med 
olika behov och med en flexibilitet inbyggd i själva boendet.  
Det finns kommuner runt oss som har byggt nya LSS boenden som är 
spännande att kika på, och när tiden så tillåter kommer vi att göra 
studiebesök, både där och i andra kommuner för att få tips om hur vi bäst kan 
bygga för att möta upp alla olika behov som våra enskilda har. 
 
Kostnader/plats 
Vi har två olika typer av boende, servicebostad och gruppbostad, i vår 
kommun.  
 En gruppbostad är för personer som har så stora behov av tillsyn och 

omvårdnad, att det är nödvändigt att personal finns till hands hela tiden. 

Gruppbostaden består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring 

gemensamma utrymmen. En fast personalgrupp ska täcka de boendes hela 

stödbehov.  

 En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till 

gemensam service och en fast personalgrupp. Lägenheterna ligger oftast i 
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samma eller kringliggande hus. Varje boende ska erbjudas dygnet-runt-stöd 

i den egna lägenheten i den omfattning som han eller hon behöver.  

Det serviceboende som har lägst kostnad kostar 1567 kr/dygn jämfört med vår 

dyraste gruppbostad som kostar 4957 kr/dygn. 

Detta kan sättas i jämförelse med de platser vi köper av externa leverantörer, den 

billigaste platsen kostar 2100kr/dygn och den dyraste 8000 kr/dygn. 

Att bara jämföra pris blir inte helt korrekt utan det är naturligtvis behoven den 
enskilde har som styr, och kostnaden beror till störst del på hur stora behov av 
personaltäthet den enskilde har.  
Men då kostnaden för personal är den del som påverkar priset mest, kan vi se att 
för de enskilda som vi idag betalar ett högt pris för, skulle vi kunna starta ett 
boende i egen regi för, och ha en hög bemanning. 
Flera av de personer som idag bor på boenden i extern regi, bor i annan kommun 
än Lindesberg. Att för dessa personer åter få möjligheten att bo i sin hemkommun 
måste ses som en vinst. Det var inte för att personerna ville flytta från Lindesberg 
som man placerades på boende, utan för att vi inte hade möjlighet att erbjuda den 
typen av boende som den enskilde behövde. 
 
Viktiga aspekter 
Några av dessa enskilda som idag bor på boenden i annan regi, har omfattande 
behov, de måste få de förutsättningar just de behöver, med bland annat möjlighet 
till en lugn miljö runt sin bostad och personal som bland annat kan hantera 
aggressiva beteenden. Det kommer ställa oerhört höga krav på den personal som 
ska arbeta på boendet. 

 
 

 

 

Madde Gustafsson Malin Spiik 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Inger Österberg, verksamhetschef VoO 
Maria Fossen Libo/Falab 
Malin Spiik, utvecklingsstrateg. 

För kännedom: 

Madde Gustafsson, Förvaltningschef 

Bilagor: 

Här redovisar du bilagor 
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 Socialförvaltningen 
Marlene Hedblad 
 0581-812 12 
marlene.hedblad@lindesberg.se 

  

 

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

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

Socialnämnden (beredande) 

Ej verkställda beslut kvartal 1 år 2021 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 1 år 2021 

delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).  
 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta 
till IVO. Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde 
har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten 
ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

Coronapandemin har medfört längre väntetid för äldre som bevilats bistånd 
särskilt boende. Detta för att verksamheten inte tilldelat lediga lägenheter där det 
funnits bekräftat covid-19 smitta på avdelningen.  

Mladenka Gustafsson Marlene Hedblad 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg  

Bilagor: 

Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 1 år 2021 
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Ej verkställda beslut - Kvartal 1 2021 (Socialnämnd) 
Område Ej verkställda beslut Män 

Q1 
Kvinnor 
Q1 

Antal 
Q1 

Antal 
Q4 
2020 

Antal 
Q3 
2020 

Antal 
Q2 
2020 

Antal 
Q1 
2020 

Kommentar 

Funktionsstö
d  

Avlösare (LSS)  0 0 0 2 3 0 0  

Bostad med särskild 
service (LSS)  

1 3 4 8 5 6 2  

Daglig verksamhet 
(LSS)  

2 1 3 0 0 0 0  

Dagverksamhet (SoL)  0 0 0 0 0 0 0  

Kontaktperson (LSS)  4 3 7 6 4 7 5  

Ledsagare (LSS)  2 1 3 1 1 1 0  

Stödfamilj (LSS)  1 1 2 3 2 2 1  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

5 7 12 13 9 6 5  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

3 4 7 8 6 5 3  

Korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år 
(LSS)  

0 0 0 0 0 0 0  

Korttidsboende (LSS)  0 0 0 0 2 3 1  

Bostad med särskild 
service barn och 
ungdom (LSS)  

0 0 0 1 1    

Individ och 
familjeomsor
g  

Boendestöd  0 0 0 0 0 3 0  

Ekonomiskt bistånd  3 0 3 3 2 2 4  

Familjehemsplaceringa
r  

0 0 0 0 0 0 0  

Kontaktfamilj  0 0 0 0 1 0 0  

Kontaktperson  0 0 0 0 1 0 1  

Kontaktperson 
psykiatri  

0 0 0 0 0 0 0  

Övriga insatser  0 0 0 1 1 0 0  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

0 0 0 1 0 0 0  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

0 0 0 1 1 2 1  

Avslutade utan 
verkställighet  

3 0 3 5 3 1 0  

Vård och 
omsorg  

Dagverksamhet  0 0 0 0 0 0 0  

Gruppboende  1 0 1 0 4 1 4  

Korttidsboende  0 0 0 0 0 0 0  

Vårdboende  2 3 5 14 13 18 4  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 

3 0 3 11 9 4 1  
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Område Ej verkställda beslut Män 
Q1 

Kvinnor 
Q1 

Antal 
Q1 

Antal 
Q4 
2020 

Antal 
Q3 
2020 

Antal 
Q2 
2020 

Antal 
Q1 
2020 

Kommentar 

inrapporterade även 
föregående kvartal  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

6 9 15 11 6 5 8  

Hemtjänst  0 0 0 0 0 0 0  

Trygghetslarm  0 0 0 0 0 0 1  

Växelvård  5 1 6 4 4 5 4  
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 Socialförvaltningen 
Malin Spiik 
 0581-812 90 
malin.spiik@lindesberg.se 

  

 

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

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

Socialnämnden (beredande) 

Riktlinje Social dokumentation 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Anta riktlinje Social dokumentation i verkställighet 

Ärendebeskrivning 

Riktlinjen för social dokumentation i verkställighet antogs av socialnämnden 
2018. Då riktlinjer antas på 3 år, så har denna riktlinje nu setts över.  
Då den fortsatt överensstämmer med hur vi arbetar så föreslår förvaltningen 
att den förlängs med ytterligare 3 år.  

 

 

Madde Gustafsson Malin Spiik 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Malin Spiik, utvecklingsstrateg 

För kännedom: 

Inger Österberg, Verksamhetschef IoF, FS 
Jessica Öhlund, Verksamhetschef VoO 

Bilagor: 

Riktlinje för Social dokumentation i Verkställighet 
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›› Riktlinje 

Regler och instruktioner 
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Syfte 

Syftet med riktlinjen är att vägleda personal och skapa en samsyn kring vilka arbetssätt som 
ska gälla vid individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av 
insatser. 
Riktlinjen gäller för personal som arbetar inom socialförvaltningen.  
 
1.1 Verksamhet som inte omfattas av dokumentationsskyldigheten  

 Information och rådgivning, exempelvis anhörigstöd 
 Vissa öppna verksamheter såsom träffpunkter och daglig sysselsättning. 

 

För att socialtjänsten ska kunna förbättras och utvecklas och för att det ska gå att syste-
matiskt undersöka om arbetet bedrivs på föreskrivet sätt är det en grundläggande förut-
sättning att verksamheten dokumenterar på ett tillfredställande sätt.  

Insatser som ges enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) ska dokumenteras och följas upp systematiskt för att visa att de 
leder till förbättringar för den enskilde. 

Dokumentationen ska kunna användas av medarbetarna som ett arbetsinstrument för den 
individuella planeringen, för genomförandet och uppföljningen av insatser. Det innebär att 
dokumentationen ska tillgodose flera syften såsom: 

 den enskildes rättsäkerhet 

 arbetsredskap för personal 

 uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring 

1. Bakgrund  

Verksamhet inom SoL och LSS ska dokumenteras för att den enskildes rättssäkerhet ska 
säkerställas och för att verksamheten ska kunna följas upp, utvärderas och kvalitetssäkras. 
Dokumentationen är också ett viktigt arbetsredskap för personal och chefer i verksamheten. 
Det finns bestämmelser som reglerar dokumentationsskyldigheten och hur den ska fullgöras 
i SoL (11 kap. 5-6 §§), LSS (21 a-b §§) samt i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:5. 
Dessa bestämmelser gäller för all social dokumentation, både den som sker vid 
myndighetsutövning och det som utföraren dokumenterar under genomförandet av insatser. 
Denna riktlinje reglerar hur genomförandet ska dokumenteras. 

2. Personakt och förvaring 

Dokumentationen ska hållas samman i en personakt för varje enskild. Personakten kan vara 
fysisk och/eller elektronisk. Alla handlingar i personakten är en allmän handling, varav de 
flesta är sekretessbelagda. Personakten ska innehålla både inkomna (brev, sms, mail) och 
upprättade (genomförandeplaner, handlingsplaner) handlingar av betydelse för ärendet. 
Handlingarna ska dokumenteras i den sociala journalen i personakten. Det är väsentligheten 
som avgör om handlingen ska tillhöra personakten. 
 
Handlingar som förvaras i personakt behöver inte diarieföras. Inkommer eller upprättas 
handlingar som omfattas av sekretessen men inte rör en enskild utan helt eller delvis handlar 
om verksamheten ska handlingen istället diarieföras. Råder osäkerhet om en handling ska 
diarieföras eller tillföras personakten är det lämpligast att diarieföra originalet och tillföra en 
kopia till akten. 
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Den fysiska akten ska vara överskådlig och kan var i form av mappar eller förvaras i pärmar. 
Varje användare som dokumenterar i verksamhetssystem har en personlig inloggning med 
lösenord. Användaren får inte lämna datorn utan tillsyn då denne är inloggad. Utskrift av 
elektronisk dokumentation ska endast ske i undantagsfall. Dokumentationen ska finnas 
tillgänglig på ett överskådligt sätt för den personal som är behörig att at del av den samtidigt 
som det ska hanteras så att obehöriga inte får tillgång till den. 
 
Dokumentationen enligt SoL och LSS och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska föras och 
förvaras åtskilda. De kan förvaras i samma pärm, men under separata flikar. 
 
För verksamheter som dokumenterar i pärm hos den enskilde ska dokumentationen var 
förvarad på ett tryggt och säkert sätt, överenskommet tillsammans med den enskilde. 
Arbetsanteckningar i pappersformat ska förvaras i personalens lokaler. Fysisk personakt ska 
hållas hel/samlad och förvaras i låsbara enheter i verksamheteten som skyddas mot 
förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. Den samlade akten hanteras efter rutin på 
respektive avdelning när den är avslutad, dvs när den enskilde flyttar eller avlider. 

3. Respekt för den enskildes integritet 

Dokumentationen ska vara utformad så att den enskildes integritet respekteras. 
Dokumentationen ska vara: 

 Tillräcklig – ge nödvändig information om den enskildes situation, aktuella insatser, 
viktiga aktiviteter och händelser som påverkar/påverkat den enskilde. 
En ny medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med tillgång till det som har 
dokumenterats. 

 Väsentlig – inte vara onödigt detaljerad, endast innehålla uppgifter av betydelse för 
stödet som ges och som visar hur situationen för den enskilde utvecklar sig. 

 Korrekt – innehålla sakliga anteckningar. Dokumentationen får inte innehålla 
ovidkommande omdömen av nedsättande eller kränkande karaktär. 

 
Känsliga uppgifter som meddelats eller uppgifter som rör tredje person ska inte 
dokumenteras om det inte är nödvändigt. Det är viktigt att tänka på hur ord används så att de 
inte upplevs stötande för den enskilde. Allt som dokumenteras kan läsas av berörda. 

4. Genomförandeplan 

En genomförandeplan ska upprättas för varje person som har beviljade insatser. 
Genomförandeplanen ska påbörjas inom två veckor efter insatsen beviljats.  
Hur en beslutad insats ska genomföras ska dokumenteras i genomförandeplanen med hänsyn 
till den enskildes egna resurser, självbestämmande och integritet med utgångspunkt från 
handläggarens beslut. Om den enskilde har hälso- och sjukvårdsinsatser, bör samverkan ske 
med legitimerad personal så att genomförandeplanen upprättas med hänsyn till vårdplanen. 
 
För den enskilde ska det vara tydligt vilket stöd och hjälp som planeras och vilka mål som ska 
uppnås. 
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4.1 Syftet med genomförandeplanen 

Genomförandeplanen syftar till att skapa en tydlig struktur för genomförandet och 
uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för 
personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. 
 
Genomförandeplanen ska underlätta arbetet med dokumentation under pågående insats 
genom att den används som utgångspunkt för vad som ska eller bör dokumenteras i den 
sociala journalen. 
 
Delaktighet i genomförandeplanen betyder att den enskilde ska ha möjlighet att medverka 
och påverka hur stödet ska utformas. Den enskilde kan i detta fall om han/hon inte kan 
företräda sig själv ha en legal företrädare (god man eller förvaltare) eller en närstående. 
 
Avsikten med genomförandeplan är inte att den ska uppfattas som ett avtal, utan den ska 
vara ett verktyg för personalen på en arbetsplats. Den behöver därför inte ”godkännas” eller 
vara undertecknad av den enskilde utan kan i princip upprättas oberoende av hur den 
enskilde ställer sig till att medverka i arbetet med att upprätta planen. 
Om den enskilde av någon anledning väljer att avstå från att medverka är det viktigt att den 
enskildes uppfattning respekteras, men det hindrar inte att en genomförandeplan ändå 
upprättas. Detta ska då dokumenteras i den sociala journalen. 
 
4.2 Av genomförandeplanen ska det framgå:  

 vilket eller vilka mål som gäller för insatsen 
 om det ingår flera delar i insatserna och i så fall vilka 
 vilket eller vilka mål som gäller för varje aktivitet 
 vem som ansvarar för genomförandet av insatserna 
 när och hur insatserna ska genomföras  
 när och hur insatserna och planen ska följas upp 
 om den enskilde har deltagit i planeringen och vilken hänsyn som tagits till den 

enskildes egna önskemål och synpunkter 
 vilka som deltagit i planeringen 
 när planen fastställts 
 hur samverkans ska ske med andra utförare, exempelvis hälso- och sjukvården, skola, 

arbetsförmedling med flera 
 

4.3 Revidering av genomförandeplan  

 Genomförandeplanen bör revideras vid behov dock minst två gånger per år. Det är 
viktigt att planen hålls aktuell och vid behov revideras i samråd med den enskilde.  

 Tillägg och ändringar inom ramen för beslutet kan göras direkt i dokumentet förutsatt 
att det ändå tydligt framgår vad som gäller.  

 Är det fråga om stora förändringar är det ofta lämpligt att upprätta en ny plan. 

5. Social Journal 

Den sociala dokumentationen är en löpande dokumentation om hur den enskildes situation 
utvecklas i samband med beviljade insatser. I journalen antecknas händelser av betydelse för 
den enskilde, faktiska omständigheter och avvikelser från genomförandeplanen. 
Alla anteckningar som förs i journalen ska vara daterade, signerade och föras i kronologisk 
ordning och de ska göras utan oskäligt dröjsmål. 
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Här dokumenterar all berörd personal för att ge och få information om den enskilde och för 
att följa upp de åtgärder som vidtagits. Integreras dokumentationen i det dagliga arbetet 
minskar risken för att fakta glöms bort eller uppfattas felaktigt. 
 
Dokumentationen ska vara saklig och objektiv. Den ska beskriva resurser och framsteg och 
inte enbart den enskildes problem och svårigheter.  
Undvik att skriva värderande omdömen, men om det är nödvändigt ska det tydligt framgå 
vems uppfattning eller upplevelser som dokumentationen redogör för.  Bedömningar eller 
observationer noteras separat under egen rubrik samt tydliggör vem som redogör för detta.   
 
Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar som förs. Om den enskilde 
anser att en uppgift i dokumentationen är oriktig ska detta antecknas. Det ska då framgå i 
vilka avseenden den enskilde har en avvikande uppfattning om vad som har noterats. 
 
5.1 Dokumentationens omfattning 

Den sociala dokumentationen ska enbart innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att 
säkerställa att den enskilde får den vård och omsorg som är beviljad och överenskommen. 
Behovet av att dokumentera under genomförandet av en beviljad insats varierar beroende på 
insatsens karaktär och vilken person det gäller. 
För att avgöra hur omfattande dokumentationen behöver vara är utgångspunkten att ny 
medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med ledning av det som tidigare har 
dokumenterats. 
 
5.2 Arbetsanteckningar 

Med arbetsanteckningar avses anteckningar som ska tillföras den sociala journalen samt 
tillfälliga anteckningar som förs i det dagliga arbetet för att personalen ska komma ihåg 
och/eller vidarebefordra information som rör det praktiska arbetet. 
Minst var tredje månad ska dessa anteckningar granskas och händelser av betydelse för 
stödet som ges ska föras in i den sociala journalen eller i genomförandeplanen.  
Det är viktigt att det finns säkra rutiner på varje arbetsplats för granskning av 
anteckningarna innan de förstörs så att uppgifter som ska tillföras journalen inte går 
förlorade, det är enhetschefens ansvar att se till att detta säkras. 
  
5.3 Av den sociala journalen ska framgå:  

Information kring den enskilde 
 Den enskildes behov av tolk och/eller kommunikationsstöd 
 Om den enskilde har god man eller förvaltare 
 Om den enskilde har skyddade personuppgifter 
 Om den enskilde tagit del av sin journal 
 Om den enskilde tycker att någon uppgift i dokumentationen är oriktig 
 Om samtycke givits eller menprövning utförts 
 Om den enskildes behov eller situation har förändrats 
 Viktiga händelser i den enskildes liv, såväl positiva som negativa 
 Om systematiska bedömningsinstrument använts och i så fall vilka 
 Om handläggaren har kontaktats med anledning av förändrade behov hos den 

enskilde 
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Genomförandet av insatserna 

 När insatsen eller olika delar av insatsen påbörjats 
 Avvikelser från det överenskomna i genomförandeplanen 
 Erbjudanden som ges som den enskilda tackar nej till 
 När genomförandeplanen fastställts 
 När individuell planering genomförs och vilken hänsyn som tagits till den enskildes 

önskemål och synpunkter 
 Händelser av betydelse för stödet som ges och vad som kommit fram vid kontakter 

med den enskilda eller andra  
 Vad som har uppnåtts i förhållande till de uppsatta målen för insatsen 
 Inkomna och upprättade handlingar i ärendet 
 Om det inträffat omständigheter som medfört att insatsen inte kunnat genomföras 

som planerat, anledningen samt åtgärder som vidtagits 
 Om synpunkter/klagomål framförts samt vilka åtgärder som vidtagits 
 Om det gjorts en rapportering om avvikelse eller en Lex Sarah-rapportering, vad det 

gäller och de åtgärder som vidtagits för den enskilde. Dokumentera även eventuellt 
diarienummer. 

 Om den enskilde berörs av ett individuellt tillsynsärende eller annan anmälan från en 
annan myndighet exempelvis Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller polis. 

 
Information kring genomförandeplanen 

 Tiden innan genomförandeplanen upprättas förs utförliga anteckningar i den sociala 
journalen för att på så sätt skapa ett underlag inför upprättandet av 
genomförandeplan 

 När genomförandeplanen upprättats 
 Om den enskilde tackar nej till upprättande av genomförandeplan ska den enskildes 

behov av insatser och hur de ska genomföras ändå dokumenteras i den sociala 
journalen. Även orsak till varför den enskilde tackar nej till genomförandeplan ska 
anges. 

 Om den enskilde av någon anledning inte deltagit i skapandet av genomförandeplan 
ska orsaken till detta anges. 

 När och hur genomförandeplanen följts upp och reviderats 
 

Slutanteckning 
 När och av vilka skäl insatserna avslutats 
 I vilken utsträckning målen med insatserna har uppnåtts. 

 

6. Dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen - 

informationsöverföring 

Legitimerad personal är enligt lag skyldiga att dokumentera i journal. 
 
Personal inom SoL- och LSS är inte journalföringspliktiga enligt lag men där hälso- och 
sjukvård ingår dokumenterar de på delegation av legitimerad personal.  
Omvårdnadspersonal dokumenterar provtagningar, ordinationer från legitimerad personal 
och om något avviker från ordination, delegering/instruktion eller om något avviker i 
hälsotillståndet. 
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Det kan vara svårt att avgöra när dokumentationen ska ske i SoL, LSS eller HSL. En tumregel 
kan vara att dokumentationen sker i HSL när: 

 Det handlar om medicinsk omvårdnad, allt som rör sjukdomar, skador eller 
förändringar i hälsotillståndet, smärta till exempel, om värktabletter ges 

 Kontakt tas med legitimerad personal som lyder under HSL, t ex sjuksköterska, 
arbetsterapeut, dietist, sjukgymnast 

 Arbetsuppgifter som är delegerade från sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast 
eller dietist och som utförs i verksamheten 
 
Se ”Rutin Dokumentation HSL” (finns på ledningssystemet under hälso- och sjukvård). 

7. Den enskildes rätt att ta del av den sociala dokumentationen 

Det är den enskildes rätt att hållas underrättad om och ta del av sin sociala dokumentation.  
Det ska antecknas i social journal att den enskilde eller annan tagit del av dokumentationen 
och om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig. 
 
Se ”Rutin för utlämnande av handling” (finns på ledningssystemet under rutiner).  

8. Rättning i social journal 

Uppgifter i dokumentationen får inte tas bort eller göras oläsliga. Om det görs tillägg eller 
rättelser i dokumentationen måste det gå att läsa tidigare skrivelser. När en felaktig 
anteckning rättas ska det anges när rättningen gjordes och vem som gjort den. Båden den 
felaktiga anteckningen och rättelsen ska synas i dokumentationen. 

    10. Sekretess, samtycke och menprövning 

Den enskildes sociala dokumentation är sekretessbelagd. Grunden är att endast den som är 
delaktig i utförandet av en insats har rätt att ta del av uppgifterna om en enskild, så kallad 
inre sekretess. 
Det är endast den person som uppgifterna rör som får läsa de uppgifter som finns om 
personen. Undantag gäller för: 

 Om samtycke lämnats av den som uppgifterna berör 
 Vårdnadshavare till barn under 18 år, men undantag kan finnas se ”rutin för 

utlämnande av handling” 
Samtycke innebär att den enskilde godkänner att det sker informationsöverföring. 
 
Sekretessen gäller även mot exempelvis make/maka, sambo och andra närstående. I de fall 
inte muntligt/skriftligt samtycke kan inhämtas ska en menprövning utföras. 
Samtycke och menprövning ska dokumenteras. 
 
10.1 Lämna ut journal till en myndighet  

Myndigheter sin enligt lag ska utföra tillsyn av verksamhet kan utan hinder av sekretess ta 
del av personakt. De som utövar tillsyn är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och 
patientnämnden. Enhetschefen ansvarar för utlämnande av personakt samt att det 
dokumenteras i den sociala journalen vad som lämnats ut, när och till vem uppgifterna har 
lämnats. 
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11. Hantering vid driftsstopp 

Om det sker ett driftsstopp som inte gör det möjligt att dokumentera i den sociala journalen 
ska anteckningar föras på ett papper märkt med namn och personnummer på den enskilde. 
Dessa anteckningar skrivs sedan in i den elektroniska sociala journalen när det åter är 
tillgängligt. En särskild notering görs då angående detta. 
 

12. När ett ärende avslutas 

Ett ärende kan avslutas på olika sätt, insatsen avslutas, den enskilde flyttar, avlider eller 
insatsen avslutas av andra skäl. 
När ärendet avslutas ska en slutanteckning göras i den sociala journalen där även skälet till 
avslut ska anges. Arbetsanteckningar som ska journalföras förs över till den sociala journalen 
utan dröjsmål.  
Arkivering sker enligt respektive avdelnings dokumenthanteringsplan. 
 

13. Lagstiftning och styrdokument 

 Socialtjänstlagen (2001:453) 
 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 
 Förvaltningslagen (1986:223) 
 Lagen om offentlighet och sekretess (2009:400) 
 SOSFS 2014:5, Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM 

och LSS 
 Handboken, handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 

2015) 
 Socialtjänstförordning 2001:937 
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    SN 2020/128 

 Vård och omsorg 
Jessica Öhlund 
   
Jessica.Ohlund@lindesberg.se 

  

 

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

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

Socialnämnden  

Besparing 2021 

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 

Se bilaga ”Risk och konsekvensbeskrivning”. 
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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. 
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