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§ 2 Dnr SN 2019/00274  

Verksamhetsberättelse 2019 - socialnämnden 

Sammanfattning 

Socialnämndens verksamhetsberättelse inklusive bokslut för 2019 är upprättad. 

Verksamhetsberättelsen omfattar redovisning av organisation, personal, ekonomi och 

verksamhet på en övergripande nivå samt en uppföljning av socialnämndens styrkort. 

Den innehåller också verksamheternas redovisning av ekonomiskt och verksamhets-

mässigt resultat, viktiga händelser och uppföljning av verksamhetskort. Socialnämnden 

redovisar ett överskott med 24,8 mkr.      

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-27. 

Socialnämndens verksamhetsberättelse 2019.     

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

  

att godkänna upprättad verksamhetsberättelse 2019.  
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Verksamhetsberättelse 2019 - socialnämnden 

Sammanfattning 

Socialnämndens verksamhetsberättelse inklusive bokslut för 2019 är upprättad. 

Verksamhetsberättelsen omfattar redovisning av organisation, personal, ekonomi och 

verksamhet på en övergripande nivå samt en uppföljning av socialnämndens styrkort. 

Den innehåller också verksamheternas redovisning av ekonomiskt och 

verksamhetsmässigt resultat, viktiga händelser och uppföljning av verksamhetskort. 

Socialnämnden redovisar ett överskott med 24,8 mkr.       

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-27 

Socialnämndens verksamhetsberättelse 2019      

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad verksamhetsberättelse 2019.  
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1. Inledning 

Det har varit ett intensivt år där ett stort arbete har gjorts för att nå en ekonomi i balans. 
Vid ingången av 2019 hade nämnden med sig ett underskott på 22 565 tkr samt att flera 
nya boenden skulle öppnas under året. Året slutar med ett positivt resultat på 24 812 tkr. 
Detta ger socialnämnden goda förutsättningar att ta sig an 2020 års utmaningar. 
 
Under 2019 har flera nya verksamheter startat; Brattgatans gruppboende, Norrtulls 
äldreboende, Lilla Norrgatans gruppboende samt Lilla Norrgatans serviceboende. 
 
Under året har heltidsresan startat upp i skarp drift på Rosenhäll. 
 
Brukarundersökningarna inom äldreomsorgen visar på ett förbättrat resultat, vilket är 
glädjande trots de omställningar som har gjorts för att nå en budget i balans.  
 
För att möta otrygghet och ensamhet har nämnden, under 2019, påbörjat ett samarbete 
med föreningen och mötesplatsen Soffan i Ljungskile.  
 
Ett stort arbete har gjorts inom barnavården för att kunna tillgodose brukarnas behov på 
hemmaplan, vilket har minskat antal externa placeringar kraftigt. Under hösten har ett 
liknande arbete påbörjats för att hitta hemmaplanslösningar för vuxna. 
 
Förvaltningen har fortsatt utvecklingsarbetet med hjälp av ny teknik under 2019. Flera 
processer är automatiserade, t.ex. digital tillsyn och signering. Utvecklingen kommer att 
fortsätta med ytterligare ny teknik för att öka brukarnas trygghet, service samt minska 
den interna administrationen. 
 
Hösten 2019 har beslut fattats att försörjningsstödet överförs till 
Kommunledningskontoret och slås ihop med Arbetsmarknadsavdelningen, AMA. 
 
Under året har även den nya nämnden introducerats i nämndens ansvarsområde. 
Förvaltningen har dessutom under våren genomfört en större omorganisation. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla medarbetare, chefer och nämndsledamöter för det 
fantastiska arbete som gjorts under 2019.   
 
 
 
Ann-Charlott Gustafsson (UP)  Roger Granat 
Ordförande    Socialchef   
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2. Förtroendemannaorganisation 

Socialnämndens sammansättning under 2019 har varit: 
 
Ledamöter (13 st) 
Ann-Charlott Gustafsson (UP), ordförande 
Henrik Sundström (M), 1:e vice ordförande 
Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande 
Camilla Josefsson (M) 
Mikael Bjuhr (C) 
Gerd Andersson (L) t o m 2019-09-11 
Raymond Wälsjö (L) fr o m 2019-09-11 
Christina Nilsson (KD) 
Margareta Wendel (S) 
Per-Erik Holmberg (S) 
Nora Garbaya Åkare (S) 
Rose-Marie Antonsson (SD) 
Martin Pettersson (SD) 
Merja Henning (UP) 
 
Ersättare (7 st) 
Eva Tillander (C) 
Martin Telinius (KD) 
Jan-Olof Andersson (S) 
Lars-Olof Laxrot (V) 
Lars Eide Andersson (MP) 
Stefan Eliasson (SD) 
Leif Dolonius (UP)  
 
Socialnämnden har haft 12 sammanträden. Protokollen omfattar 575 paragrafer. 
Socialnämnden har uppdragit åt arbetsutskottet att självständigt handlägga eller bereda 
vissa ärenden.  
 
Arbetsutskottets sammansättning under 2019 har varit: 
 
Ledamöter (5 st) 
Ann-Charlott Gustafsson (UP), ordförande 
Henrik Sundström (M), 1:e vice ordförande 
Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande 
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Christina Nilsson (KD) 
Margareta Wendel (S) 
 
Ersättare (3 st) 
Mikael Bjuhr (C) 
Gerd Andersson (L) t o m 2019-09-11 
Raymond Wälsjö (L) fr o m 2019-09-11 
Lars-Olof Laxrot (V) 
 
Arbetsutskottet har haft 19 sammanträden. Protokollen omfattar 272 paragrafer. 

3. Redovisning av socialnämndens styrkort 

Uppföljning av socialnämndens styrkort återfinns i bilaga 1.  
 
Uppföljning sker av mått, politiska uppdrag, nämndstrategier och de övergripande 
strategierna. Under 2019 har socialnämnden haft flera uppdrag från 
kommunfullmäktiges flerårsplaner och också egna uppdrag. Socialnämnden har också 
under året följt mått, både egna och från kommunfullmäktige.  

4. Förvaltningsövergripande verksamhetsberättelse 

4.1. Socialtjänstens organisation 

Socialnämndens verksamhetsområde fastställs av kommunfullmäktige i ett reglemente 
för socialnämnden. Under hösten förändrades reglementet med anledning av 
överföringen av ansvaret för försörjningsstöd, förmedlingsmedel, dödsboanmälan och 
akut hemlöshet. Ytterligare förändring i uppgifterna är att ansvaret för invandrar- och 
flyktingverksamhet upphör och istället ansvarar socialnämnden för mottagande av 
minderåriga asylsökande barn utan vårdnadshavare. Enligt reglementet ska 
socialnämnden fullgöra kommunens uppgifter avseende;  
 

• Socialtjänsten och vad som i socialtjänstlagen (SoL) sägs om socialnämnd, 
förutom försörjningsstöd, förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut 
hemlöshet. I huvudsak regleras detta genom biståndsparagrafen 4 kap 1 §. 
Socialnämnden ansvarar även för speciallagstiftningarna lagen om vård av unga 
(LVU) och lagen om vård av missbrukare (LVM) samt familjerätt genom 
föräldrabalken. 

• Den kommunala hälso- och sjukvården som reglerar kommunens 
primärvårdsansvar för sjuksköterskor, rehab- och vårdpersonal. 
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• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som uppfylls 
genom bl.a. boenden, dagliga verksamheter och personlig assistans. 

• Mottagande av minderåriga asylsökande barn utan vårdnadshavare. 
• Färdtjänst och riksfärdtjänst, enligt särskild lagstiftning. 
• Alkohollagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, 

tillsyn över tobaksförsäljning enligt tobakslagen, tillsyn över detaljhandel med 
nikotinläkemedel, tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel, tillsyn 
över försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt 
yttranden enligt automatspelslagen. 

• Borgensåtagande för hyreskontrakt – när medborgare på egen hand inte kan få 
tillgång till bostad. 

 
Socialnämnden är en myndighet som utreder och fattar beslut enligt gällande 
lagstiftningar. Det innebär att utreda behov och ge barn, unga eller vuxna med behov det 
stöd, omsorg, vård eller hjälp som den har rätt till och i olika former. 
 
Under 2019 förändrade socialtjänsten organisationen. Den största förändringen 
genomfördes på våren då de fyra verksamhetsområdena och de två avdelningarna blev 
fem avdelningar. Ytterligare en förändring skedde under senhösten, då beslut fattades 
om att slå samman avdelningen för kvalitet och utveckling med administrativa 
avdelningen. Strax innan årsskiftet beslutades också att ansvaret för försörjningsstöd 
(sektionen för försörjningsstöd) ska övergå till kommunledningskontoret. 
 
Figur 1: Socialtjänstens organisation  
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4.2. Ekonomisk sammanställning 

 
Socialnämnden 
Resultaträkning, tkr   
 2019-12-31 2018-12-31 
Intäkter 258 849 272 069 
Kostnader -1 653 926 -1 650 433 
Avskrivningar -10 414 -10 256 
Nettokostnad -1 405 491 -1 388 620 
   
Kommunbidrag 1 430 393 1 366 150 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader -90 -91 
Resultat 24 812 -22 561 
   
Varav personalkostnader -1 100 635 -1 094 925 

 
Intäkterna har minskat med 5 procent, vilket motsvarar 13 220 tkr. Det beror i huvudsak 
på de förändrade förutsättningarna för verksamheten med ensamkommande barn och 
unga samt att statsbidraget avseende ökad bemanning för äldre har upphört. 
Bruttokostnaderna har ökat med 0,2 procent, 3 651 tkr. Kostnadsökningar har skett bl.a. 
för nystartade verksamheter, försörjningsstöd samt delegerad hemsjukvård till utförare 
inom hemtjänst och boendestöd. Inom verksamheten för ensamkommande barn och 
unga har kostnaderna minskat. 

Socialnämnden redovisar ett överskott med 24 812 tkr. 

Socialnämnden har sedan tidigare påbörjat ett stort arbete med att vidta åtgärder utifrån 
att nämndens underskott förgående år var 22 561 tkr. I årets resultat redovisar 
socialnämnden ett överskott trots att flera nya verksamheter har startat igång under året 
inom befintlig budgetram. Verksamheterna har under året arbetat med flertalet åtgärder 
som är anledningen till det förbättrade resultatet. 

Socialnämnden står inför flera stora utmaningar kommande år till följd av minskad 
budget, utökade volymer och helårseffekter för nystartade verksamheter. 
Effektiviseringsarbetet i verksamheterna behöver fortsätta för att ha en budget i balans 
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samt för att kunna leverera rätt verksamhet, i rätt tid, i rätt omfattning, till rätt kostnad 
och till en god upplevd kvalitet. 

Utöver dessa åtgärder har förvaltningen sedan tidigare fått i uppdrag med anledning av 
förutsättningarna inför flerårsplanen 2020–2022 att genomföra särskilda utredningar 
kring exempelvis alternativa driftsformer, förebyggandeverksamheten, sammanslagning 
av sektionen för försörjningsstöd och arbetsmarknadsavdelningen samt 
omstruktureringar av boendeformer. 

Verksamhetsområde  
(enligt RS), belopp i tkr 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Förändring 
mellan åren 

i % 
Individ- och familjeomsorg -252 817 -235 661 -256 190 -1% 

Insatser enligt LSS/SFB -336 665 -347 726 -331 989 1% 

Omsorg om äldre och 
funktionsnedsatta -766 581 -787 535 -748 291 2% 

Gemensam verksamhet -49 518 -59 471 -52 241 -5% 

Summa -1 405 581 -1 430 393 -1 388 711 1% 
Tabellen visar belopp utifrån definitioner enligt Uddevalla kommuns fördelning till 

räkenskapssammandraget (RS). 

Verksamhetsområde/ 
avdelning, belopp i tkr 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Förändring 
mellan åren 

i % 
Individ- och familjeomsorg -295 292 -280 914 -304 738 -3% 

Stöd och service -280 625 -287 598 -276 760 1% 

Vård och omsorg -418 726 -431 392 -417 976 0% 

Hälso- och sjukvård -129 056 -127 487 -121 578 6% 

Biståndsavdelningen -233 897 -223 395 -237 107 -1% 

Administrativa avdelningen -47 985 -79 607 -30 552 57% 

Summa -1 405 581 -1 430 393 -1 388 711 1% 
Tabellen visar belopp utifrån Socialnämndens organisatoriska uppdelning per avdelning.  
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Årets investeringar 

Socialnämnden har fått 28 000 tkr beviljade i den totala investeringsbudgeten. 

Av årets beviljade investeringsbudget har 9 703 tkr av de tilldelade 18 000 tkr 
förbrukats till investeringar för IT-inköp, digitalisering, inventarier till befintliga 
verksamheter, lokalförändringar, utrustning och inventarier för nybyggnationer. 
Anledningen till avvikelsen med 8 297 tkr beror främst på att inköp av inventarier till 
nybyggnationerna har blivit mycket lägre än förväntat samt lägre kostnader för 
återinvesteringar och ombyggnationer. 

Investeringar redovisade av samhällsbyggnadsnämnden för socialnämnden har 
förbrukat cirka 24 995 tkr till gruppbostäder enligt LSS, varav 560 tkr avser de 10 
000 tkr budgeterade för gruppbostaden Störtloppsgatan (Fasseröd). Utöver det pågår 
nybyggnation av gruppbostaden Mistelgatan (Vildvinet) som har kostat 24 435 tkr år 
2019. Budget för denna investering fanns med i tidigare års investeringsbudget med  
15 000 tkr, vilket innebär en högre kostnad än vad som fanns i årets budget. 
Byggnationen kommer att pågå under första halvåret 2020 då ytterligare medel behövs 
för färdigställandet av gruppbostaden. 

Investeringar,  
belopp i tkr 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Förändring 
mellan åren 

i % 
Redovisade av socialtjänsten -9 703 -18 000 -14 234 -32% 

Redovisade av samhällsbyggnad -24 995 -10 000 -1 371 1 723% 

Summa -34 698 -28 000 -15 605 122% 
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4.3. Personalredovisning 

Nedan redovisas kort några områden inom personalområdet. Fördelning av antal 
tillsvidareanställda per avdelning ser ut enligt tabellen nedan. 
 
Tabell 1: Antal tillsvidareanställda per verksamhet 
Socialtjänsten Antal anställda 

Dec 2019 
Varav heltid 

Dec 2019 
Vård och omsorg 1024 346 
Stöd och service 458 250 
Individ- och familjeomsorg 228 189 
Hälso- och sjukvård 166 146 
Administrativa avdelningen (inklusive 
konverterade och oplacerade) 

76 43 

Biståndsavdelningen 33 33 
Totalt: 1985 1007 

 
Den största gruppen deltidsanställda finns inom verksamhetsområde vård och omsorg 
samt stöd och service, sammanlagt är 886 personer deltidsanställda. 
 
Tabell 2: Avslutade under 2019 (tillsvidareanställda) 

Avgångsorsak Antal 
Annan orsak  2 
Avliden  5 
Avsked  1 
Egen begäran 117 
Flyttar inom förvaltning (omplacerade pga. övertalighet, hälso- eller 
arbetsrättsliga skäl) 

2 

Förhandlingsuppgörelse 5 
Till annan befattning inom förvaltning, ändrad anställningsform 8 
Flyttar inom förvaltning, egen begäran 30 
Flyttar inom förvaltning, tidsbegränsad anställning upphör 28 
Slutar i kommunen, till privat verksamhet 1 
Omorganisation 3 
Uppsagd pga. arbetsbrist 6 
Ålderspension 32 
Totalt: 240 
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Diagram 1: Antal tillsvidareanställda per åldersgrupp, år 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Diagram 2: Könsfördelning bland tillsvidareanställda, år 2019 

 
 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron har ökat från 9,55 procent 2018 till 10,69 procent 2019. 
Kvinnornas sjukfrånvaro, både kort- och långtidsfrånvaro ökade under året. En liten 
minskning av långtidsfrånvaron noteras inom åldersgruppen upp till 29 år. Det 
motsatta gäller för männens sjukfrånvaro som minskade under året, både kort- och 
långtidsfrånvaro. En liten ökning i den totala sjukfrånvaron i åldersgruppen 30–49 år 
noteras.  
 
Tabell 3: Sjukfrånvaro i procent 

Total sjukfrånvaro % Långtidsfrånvaro (>60 dagar) % 
2018 2019 2018 2019 

9,55 10,69 5,29 6,04 
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Tabell 4: Sjukfrånvaro i procent fördelat efter kön 

 Total sjukfrånvaro % Långtidsfrånvaro (>60 dagar) % 
 2018 2019 2018 2019 

Kvinnor 10,05 11,27 5,59 6,64 
Män  6,76 6,29 3,64 2,81 

 
Tabell 5: Sjukfrånvaro i procent fördelat i åldersgrupper och kön 

 Total sjukfrånvaro % Långtidsfrånvaro (>60 dagar) % 
Kvinnor Män  Kvinnor Män  
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

29 år 8,35 8,87 5,58 4,78 3,58 3,39 1,01 0,48 
30–49 år 9,62 10,97 6,27 6,53 5,16 6,11 3,16 2,83 
50-år 10,9 12,75 8,1 6,80 6,52 8,05 5,84 4,11 

 

Tillbud och arbetsskador 
Antalet anmälda tillbud och arbetsskador minskade under 2019. Tillbudsanmälningarna 
minskade från 213 under 2018 till 161 under 2019. Antal anmälda arbetsskador 
minskade från 326 under 2018 till 205 under 2019. 
 
Tillbud  

Antal anmälda tillbud inom socialförvaltningen 2019 var totalt 161 st. 
 
Tabell 6: Anmälda tillbud 

Sektion/avdelning  Anmälda tillbud 
Barn och unga 3 
Försörjningsstöd  0 
Förebyggande och trygghet 42 
Hemtjänst 24 
Hälso- och sjukvård  1 
Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans 11 
Stöd och service 76 
Vård och omsorgsboende 4 
Totalt 161 

 
De anmälda tillbuden var flest inom följande kategorier: 

• Psykosocial/organisation (stress på arbetet, vikariebrist etc.) 
• Psykisk överbelastning (hot, chock, inre stress) 
• Annat 
• Skadad av annan person 
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Arbetsskador 

Antal anmälda arbetsskador inom socialtjänsten 2019 var totalt 205 st. 
 
Tabell 7: Anmälda arbetsskador 

Sektion/avdelning Anmälda 
arbetsskador 

Barn och unga 2 
Försörjningsstöd  1 
Förebyggande och trygghet 16 
Hemtjänst   29 
Hälso- och sjukvård  5 
Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans 12 
Stöd och service 79 
Vård och omsorgsboende 61 
Totalt 205 

 
De anmälda arbetsskadorna var flest inom följande kategorier: 

• Skadad av annan person 
• Fallolyckor 
• Fysisk överbelastning 
• Psykisk överbelastning (hot, chock, inre stress) 

 
Arbete med förebyggande åtgärder sker kontinuerligt och arbetsmiljöutbildningar 
genomförs återkommande centralt i kommunen. På arbetsplatserna arbetar man med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket innebär att arbeta främjande, förebyggande och 
rehabiliterande. Det innebär att göra riskbedömningar, upprätta handlingsplaner och ta 
fram rutiner. På varje arbetsplats ska det upprättas en handlingsplan för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som ska revideras årligen. 
 
Utbildningar 

De medel som fanns avsatta för kompetenshöjande utbildning under 2019 har använts 
på olika sätt utifrån de olika verksamheterna och arbetsplatsernas behov. Nedan ges 
några exempel på insatser som gjorts under året; Hot och våld, Barnkonventionen, 
Valideringsutbildningar, Introduktionsutbildningar för nyanställda, social 
dokumentation, IBIC, SIP – samordnad individuell plan, handledarutbildning, 
delegationsutbildning, läkemedelsutbildning, insulinutbildning, sårvård, strokevård, 
demensutbildning, Reflektions och ombudsträffar, brandutbildning, Funktionshinder 
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och äldre, Unga och missbruk, Suicidprevention, Psykisk ohälsa, Lågaffektivt 
bemötande, Neuropsykiatriska funktionshinder, våld i nära relationer, HLR, Utbildning 
i olika lagstiftningar, Heltidsresan - bemanning och schemaläggning. Avvikelsesystemet 
Lifecare, Samverkan och MBL, Konflikthantering och gruppdynamik, 
Löneöversyn/lönerevision, Workshop om rehabilitering och sjukfrånvaro. 
 
Chef i beredskap 

Under 2019 har det inkommit 168 samtal till chef i beredskap. 
 
Diagram 3: Vad har samtalen handlat om? Antal samtal per frågeområde, år 2019

 
 
De flesta samtalen till chef i beredskap under året 2019 har handlat om frågor kring 
brukare, följt av bemanning och fastighet. 
 
De flesta samtalen till chef i beredskap under 2019 har skett på helg dag, följt av helg 
kväll, vardag kväll och vardag natt. 
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Tabell 8: Samtalens fördelning inom respektive verksamhetsområde 

Verksamhets- 
område 

Sektion Året 2019 Året 2018 

IFO Missbruk och socialpsykiatri 9 8 
 Barn och unga 6 5 
 Ensamkommande 0 0 
Vård och omsorg Hemtjänst 41 16 
 Vård- och omsorgsboende  40 33 
Stöd och service Gruppbostäder 37 7 
 Personlig assistans, familjestöd och 

individuellt stöd 
1 3 

Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård 30 10 
Barn och utbildning Fyren Skansens förskola 1 - 

 
Det har varit flest samtal till chef i beredskap från avdelningen vård- och omsorg; 
sektion hemtjänst 41 samtal och sektion vård- och omsorgsboende 40 samtal. Från 
sektion gruppbostäder var det 37 samtal och från avdelningen hälso- och sjukvård var 
det 30 samtal. 
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5. Verksamheternas berättelser 

Verksamheternas berättelser redovisas i avsnitten nedan för respektive 
verksamhetsområde/avdelning (enligt den gamla organisationen). I berättelserna 
beskrivs det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet, viktiga händelser under 
året samt en sammanfattande uppföljning av områdets egna uppdrag utifrån 
verksamhetsplanen 2019. Uppdragen inom biståndsavdelningen och avdelningen för 
stöd och service rapporteras under individ- och familjeomsorgens respektive vård- och 
omsorgs avsnitt. 

6. Individ- och familjeomsorg 

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg utförs av verksamhetsområdet individ- och 
familjeomsorg. Området ansvarar för verksamhet på både individ- och gruppnivå. 
Huvuduppgifterna är att i sociala frågor svara för omsorg och service, upplysningar, råd, 
stöd och vård, ge ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som 
behöver det med speciellt fokus på utsatta barn. 

6.1. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 

 
Resultaträkning, tkr   
 2019-12-31 2018-12-31 
Intäkter 53 629 60 740 
Kostnader -349 879 -366 258 
Intern ersättning* 958 780 
Nettokostnad -295 292 -304 738 
   
Budgetram 280 914 273 774 
Resultat -14 378 -30 964 
*Ersättning avser delegerad HSV för boendestöd. 

 
Nettokostnaden för hela verksamheten individ- och familjeomsorg har minskat med  
9 446 tkr, 3 procent i jämförelse med samma period förra året. Intäkterna har minskat 
med 7 111 tkr, 12 procent. Det beror på ändrade förutsättningar inom verksamheten för 
ensamkommande barn och unga som har minskade intäkter med 2 340 tkr, 11 procent 
och utöver det beror det även på minskade schablonbidrag inom flyktingverksamheten. 

Bruttokostnaderna kopplade till verksamheten har också minskat med 54 procent, 
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17 935 tkr. Då avveckling och anpassning av verksamheten till minskande volym och 
minskade statsbidragsintäkter för ensamkommande barn och unga har fortsatt under 
2019. Det har skett bland annat genom minskning av personal, arvoderade familjehem, 
köpta institutionsplatser, lokalhyror och inköp av varor och tjänster. Kostnaderna för 
ekonomiskt bistånd har ökat med 13 345 tkr mellan 2019 och 2018, ökningen motsvarar 
25 procent. Kostnadsnivån närmar sig de för kommunen mycket höga nivåerna för 
ekonomiskt bistånd som utbetaldes under åren 1996–1997.  

Kostnaderna för institutionsvård samt familjehemsvården för barn och unga, exklusive 
ensamkommande barn, har sammantaget minskat med 2 371 tkr, motsvarande 3 procent 
i jämförelse med 2018. Detta från en hög kostnadsnivå under 2018 där nettokostnaderna 
från 2017 ökade med över 20 000 tkr. Nettokostnaderna för insatser inom våld i nära 
relationer har minskat med cirka 1 500 tkr till följd av att en större andel har kunnat 
lösas på hemmaplan i form av placering inom kommunens egna skyddade boende. 
Kostnaderna har minskat inom socialpsykiatrin med cirka 3 600 tkr, 7 procent 
sammantaget för insatserna boendestöd och bostad med särskild service. Den största 
delen beror på minskat köp av externa platser för boende. 

Inom individ- och familjeomsorg innebar årets resultat ett underskott med 14 378 tkr. 

Det är inom sektionen barn och unga som den största avvikelsen mot budget finns med 
13 541 tkr i underskott. Avvikelsen gäller framför allt för köp av institutionsvård med  
8 760 tkr i underskott samt familjehemsvård 10 018 tkr i underskott. Inom sektionen 
redovisas även ett överskott mot budget för verksamheten för ensamkommande barn 
och unga med 3 877 tkr. 

• Avseende barn och unga så är underskottet 8 760 tkr för institutionsplaceringar, 
inklusive intern ersättning till Edingen. Antal barn och unga samt antal vårddygn 
på extern institution har minskat kraftigt under året, varav antalet vårddygn har 
minskat med 3 000. Utvecklingsarbetet med Athenagårdens HVB och Edingens 
stödboende tillsammans med öppenvårdens Familjeteam gör att god vård kan 
erbjudas på hemmaplan. Planen var att kostnaderna skulle vara i nivå med 
budget i december men kostnaden är fortfarande över budget med cirka 300 tkr 
per månad. Anledningen är i huvudsak att den vård som har köpts externt främst 
är från statliga institutioner, det innebär en högre dygnskostnad än budgeterat. 
Totalt har kostnaderna för extern institutionsvård, om man drar ifrån den interna 
kostnaden för Edingens stödboende på ca 2 000 tkr, minskat med cirka 8 000 tkr 
på årsbasis.  

• Underskottet är 10 018 tkr för familjehemsplaceringar avseende barn och unga 
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och kostnaden fortsätter därmed att öka jämfört med förra året. De främsta 
orsakerna är att vid nya placeringar har egna familjehem inte kunnat rekryteras 
till framförallt tonåringar med egen problematik och ett par jourplaceringar har 
fått köpas under året då egna jourfamiljehemmen (tre stycken) varit fullbelagda. 
Ett par skyddsplaceringar utifrån heder har gjorts i köpta familjehem. Ett ändrat 
arbetssätt inom sektionen för barn och unga, som innebär familjehemsvård för 
de ungdomar som tidigare placerades på HVB, ställer högre krav och en ökad 
arbetsinsats för både familjehemssekreterare och familjehem. 

• Avvikelsen mot budgeten avseende socialsekreterare inom utredningsenheten 
barn och unga är 3 330 tkr i underskott på grund av att behovet av 
konsulter/bemanningsföretag har kvarstått i högre grad än planerat. 

• För verksamheten med ensamkommande barn och unga är det en avvikelse mot 
budget med 3 877 tkr i överskott. Överskottet beror i huvudsak på att osäkra 
uppbokade fordringar för placeringar har godkänts av Migrationsverket, samt att 
fler nya barn tillkommit som ger högre intäkter. Omställningsarbete både vad 
avser personal och antal barn och unga har fortgått även under 2019. 

Även verksamheten för försörjningsstöd visar en stor avvikelse mot budget, varav hela 
sektionen har ett underskott med 7 096 tkr. Avvikelsen avser framförallt 
personalkostnader där planerade effekter av robotisering och automatisering uteblivit 
och en ökande ärendemängd krävt personalresurser för handläggning. Centralt inom 
avdelningen redovisas ett överskott med cirka 6 300 tkr mot budget till följd av intäkter 
från särskilt riktade statsbidrag och bland annat återhållsamhet med fortbildnings- och 
utvecklingsinsatser. 

Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är 65 806 tkr. Det ökade inflödet i kombination 
med ett mindre utflöde har gjort att kostnaderna för försörjningsstödet har fortsatt att 
stiga. Främsta orsakerna till ökat inflöde är till exempel ökning av personer som lämnat 
etableringen, extratjänster fasas ut, situationen på arbetsförmedlingen och ökad 
inflyttning. Arbetet med att aktivt arbeta för att klienter ska lämna försörjningsstödet har 
också påverkats negativt av den ökade arbetsbelastningen. Budgetkonstruktionen för 
försörjningsstöd är sådan att socialnämnden bidrar med 34 000 tkr ur sin ordinarie ram 
och kommunstyrelsen bidrar med 14 000 tkr, total budget är alltså 48 000 tkr. Behovet 
av de 14 000 tkr eller ytterligare tillskott från kommunstyrelsen avstäms varje år på 
hösten. Kommunstyrelsen har gått in och täckt med ytterligare 17 500 tkr i 
kommunbidrag utöver de tidigare budgeterade 48 000 tkr. 

Kostnaden för externa placeringar inom missbruksvården har fortsatt att öka och 
avvikelsen mot budget är 3 984 tkr. Fler personer med psykiatrisk problematik har dock 
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fått sina behov tillgodosedda på hemmaplan medan fler personer med samsjuklighet 
(psykiatri och missbruk) placerats externt inom missbruksvården. 

Övriga kostnader inom missbruk visar ett sammantaget överskott med 1 186 tkr som till 
största delen beror på personalvakanser. 

Vingens skyddade boende har tillgodosett en stor del av behovet av skyddat boende och 
endast 35 dygn har köpts externt. Ekonomiskt sett visar området boende för 
verksamheten våld i nära relation ett underskott med 400 tkr. Underskottet beror inte på 
kostnader för skyddat boende utan på bidrag till hyreskostnader som egentligen är att 
betrakta som försörjningsstöd. Målet att behovet av skyddat boende i första hand ska 
tillgodoses på hemmaplan och har i stort sett uppnåtts. 

Förbättringsarbete har skett inom socialpsykiatrins verksamheter och placeringarna 
inom socialpsykiatrin har minskat. Boende inom socialpsykiatrin redovisar ett överskott 
med cirka 3 600 tkr som främst beror på att en reserv för köp av externa platser och 
eventuell utökning av kommunens psykiatriplatser inte har tagits i anspråk. Kostnaderna 
för externa köp av platser inom socialpsykiatri är i balans, men har i år i flera fall 
verkställts som samsjuklighet inom missbruksvården. Inom ett av de egna boendena 
pågår omstruktureringar för att få budgeten i balans. Boendestödet visar ett underskott 
med cirka 1 500 tkr. Nettokostnaderna har minskats i jämförelse med 2018 med 830 tkr 
genom att intäkterna från avgifter har ökat samt att personalkostnaderna och 
ersättningen till interna utförare har minskat. Andelen timmar som utförs av externa 
utförare av boendestöd har ökat från 35 procent till 43 procent. 

Inkluderat i resultatet är ersättning med statliga bidrag från DELMOS (delegationen mot 
segregation) med 1 800 tkr, bidrag från Socialstyrelsen till förstärkt bemanning inom 
sociala barnavården med 1 200 tkr och återstående schablonbidrag från tidigare års 
statsbidrag för etablering med 2 600 tkr och PRIO-medel för psykisk ohälsa med cirka 2 
300 tkr. 

6.2. Viktiga händelser inom individ- och familjeomsorg 

Barn och unga 

Den sociala barnavården har under året haft ett fortsatt stort inflöde och högt tryck.  
Antal anmälningar har fortsatt att öka till en mycket hög nivå. Den största förändringen 
i år är den kraftiga ökningen av inledda utredningar. Jämfört med januari till oktober 
2017 och samma period 2019 är ökningen 80 procent. En stor del av ökningen beror på 
utsatthet för våld. Ökningen är störst i gruppen unga som far illa i åldrarna 13–21 år. 
Denna utveckling är nationell. 
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Det strategiska arbetet med hemmaplanslösningar och att rätt barn ska ha rätt insats är 
framgångsrikt. Antal barn och unga och antal vårddygn på institution har minskat till 
planerad nivå. Antal vårddygn på extern institution har minskat med 3 000 dygn i 
jämförelse med förra året.  
 
Den vård som köps externt är främst från statliga institutioner och det innebär en högre 
dygnskostnad än budgeterat. Utvecklingsarbetet med Athenagården HVB och Edingen 
stödboende tillsammans med öppenvården genom Familjeteamet gör att god vård kan 
erbjudas på hemmaplan. 
 
Verksamheten för ensamkommande barn och unga är numera helt integrerat i 
verksamheten, men ett anpassningsarbete i förhållande till resurser pågår fortfarande. 
 
Inom familjehemsvården pågår förbättringsarbete, främst i syfte att kunna rekrytera fler 
egna familjehem, att fler barn placeras i nätverkshem och att vårdnadöverflyttningar 
görs. Medel för detta arbete har beviljats ur den kommunala effektiviseringsfonden för 
2020–2021. 
 
Det har varit ett turbulent år inom Förebyggandeenheten där ett förslag till halverad 
budget skulle tas fram. Det beslut som socialnämnden fattade blev mindre omfattande 
och innebär att en bas av förbyggande sociala verksamheter med starkt stöd i evidens 
finns kvar. 
 
Ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågorna och med att vara en attraktiv arbetsgivare 
pågår – bekymret är idag den höga arbetsbelastningen. Personalsituationen avseende 
socialsekreterare är fortsatt svår, men har stabiliserats. Det är dock fortfarande svårt att 
rekrytera erfaren personal. Behovet av konsulter/bemanningsföretag har därför kvarstått. 
 
Avdelningen har implementerat gemensamt arbetssätt inom området våld i nära relation 
(VIN) som också inbegriper hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF). 
 
Resurscentrum Heder, organiserat under Barnahus Fyrbodal har tillkommit 2019, som 
stöd för kommunerna i Fyrbodal i dessa frågor, genom ekonomiskt stöd från staten. 
Verksamheten knyts ihop genom Barnahus och Kriscentrum i Uddevalla. 
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Tabell 9: Barn och unga; anmälningar, vårddygn och kostnader, år 2015–2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Anmälningar barn och unga 0–20 år, 
inkl. familjehem  

1 108 1 269 1 535 1 892 2 255 

HVB vårddygn, extern 6 173 5 016 4 638 8 063 5 055 
HVB bruttokostnader, tkr 26 985 18 101 19 265 35 066 *26 776 
Athenagården, vårddygn 4 718 3 279 4 153 3 702 2 093 
Familjehem, vårddygn 28 197 27 441 32 135 35 551 35 408 
Särskilt förordnad vårdnadshavare 
(SFV), vårddygn 

   4 377   3 658   3 134   2 736   3 627 

Familjehem bruttokostnader, tkr 29 291 26 073 32 698 37 553 40 766 
*Exkl. Edingen 2 064 tkr 
 
Missbruk och socialpsykiatri 

Ett förändringsarbete har inletts för att bättre möta upp behoven inom både 
socialpsykiatrins verksamheter och inom missbruksvården. Behov av fler boendeplatser 
inom socialpsykiatrin har kunnat mötas upp genom omvandlingen av Hovhults vård- 
och omsorgsboende, och att det skett ett flöde inom socialtjänstens boendeformer som 
inneburit att individuella behov kunnat tillgodoses i högre utsträckning. Fler personer 
med psykiatrisk problematik har fått sina behov tillgodosedda på hemmaplan. Däremot 
har fler personer med samsjuklighet placerats externt inom missbruksvården, då detta 
inte kunnat lösas på hemmaplan. Totalt sett har dock kostnaderna för externa 
placeringar minskat. Totalt är hela sektionen missbruk och socialpsykiatrins resultat i 
det närmast i nivå med budget, vilket är en förbättring med cirka 4 mkr i jämförelse med 
förra året. 
 
Socialtjänstens omorganisation och det förändringsarbete som är startat kommer 
fortsätta även under 2020 och förväntas minska behovet av externa placeringar inom 
missbruksvården. 
 
Kompassens öppenvårdsmottagning har stort söktryck, och det är idag längre kö till 
verksamheten än vad som varit fallet tidigare. Verksamheten erbjuder nu också stöd vid 
spelmissbruk. En viktig del i stöd till personer med spelmissbruk är 
frivilligorganisationer som t.ex. samarbetet med Spelberoendes förening. Socialtjänsten 
ger ett mindre bidrag (motsvarande statsbidrag 60 tkr) för att Uddevallaborna ska få 
tillgång till verksamheten som är belägen i Trollhättan. Även samverkan med Anonyma 
Alkoholister (AA) och Anonyma Narkomaner (NA) är viktigt och där ges stöd genom 
att dessa verksamheter får disponera våra lokaler. 
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Tabell 10: Missbruk; antal vård- och boendedygn, år 2015–2019 
 2015 2016 2017 2018 2019 
HVB vårddygn missbruk 1 714 1 402 2 253 2 372 2 626 
HVB bruttokostnader missbruk, tkr 3 691 3 020   5 490 5 901 7 251 
Boendedygn Fyren 2 336   2 700   2 728   2 906   4 138 
Boendedygn övrigt boende 
missbruk inkl. Lyktan 

15 943 15 626 15 496 14 663 19 167 

 
Tabell 11: Socialpsykiatri; statistik kring boendestödet, år 2015–2019 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Totalt boendestöd/ 
utbetalda timmar inkl. HSL 

27 880 27 424 28 788 29 473 27 109 

Totalt antal brukare/ 
snitt per år 

140 151 151 153 162 

Andel privat, procent 
utförare/år 

29 35 36 35 43 

Junogatans boendestöd, 
utbetalda timmar, inkl. HSL 

16 874 14 451 14 960 15 564 14 148 

Varav HSL-uppdrag, utbetalda 
timmar, Junogatans boendestöd 

1 772 1 475 1 769 1 548   1 890 

Antal brukare, Junogatans 
boendestöd, snitt per månad 

86 81 79 82 81 

Köpta platser, vårddygn    2 625 1 640 
Köpta platser, bruttokostnader, tkr 4 636 5 682 *7 655 *9 601 *7 365 

* Bruttokostnaderna innehåller placering som täcks via bidrag från Migrationsverket, bidrag år 
2017: 1 572 tkr, år 2018: 1 869 tkr, år 2019 2 030 tkr. 
 
Försörjningsstöd 

Det har varit ett för verksamheten ansträngt och turbulent år. Dels har inflödet och antal 
ärenden ökat, dels har ett stort förändringsarbete med digitalisering och automatisering 
pågått. Till detta har dessutom en omorganisation beslutats, som innebär att 
verksamheten för försörjningsstöd under 2020 ska byta förvaltning och slås samman 
med Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) under kommunstyrelsen. 
 
Förändringsarbetet med digitaliseringen har inte gått som planerat och inga lättnader 
pga. av effektivisering har skett. Tvärtom har det för verksamhetens del inneburit mer 
arbete än så länge och det varsel av personal på grund av förväntande 
effektiviseringseffekter har i stora delar inte effektuerats. Däremot har arbetet med e-
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tjänsten för ansökan rullat på och planeringen är att arbetet med 
digitalisering/automatisering fortsätter, förhoppningsvis, med internt stöd under 2020. 
Det ökade inflödet i kombination med ett mindre utflöde har gjort att kostnaderna för 
försörjningsstödet fortsatt att stiga. 
 
De främsta orsakerna till det ökade inflödet är:  
 

• ökning av personer som lämnat etableringen 
• extratjänster fasas ut 
• situationen på arbetsförmedlingen  
• ökad inflyttning 

 
Arbetet med att aktivt arbeta för att klienter ska lämna försörjningsstödet har också 
påverkats negativt av den ökade arbetsbelastningen. Främsta anledningen till den 
beslutade organisationsförändringen och sammalagningen med 
arbetsmarknadsavdelningen är att genom gemensamt arbetssätt öka utflödet och 
förkorta bidragstiden. 
 
Bostadsbristen är fortsatt ett stort bekymmer och har stor påverkan på såväl människors 
sociala situation som kommunens kostnader. Kostnaderna för försörjningsstöd blir 
högre då högre boendekostnader accepteras då alternativ saknas. 
 
Avtalet med Uddevallahem, s.k. RKL-lägenheter (ramavtal kommunala lägenheter) har 
erbjudit 12 lägenheter under året, men behovet är betydligt större. Kostnaden för 
försörjningsstödet är nu på historiskt hög nivå och är 65 806 tkr, en ökning med 25%. 
 
Tabell 12: Utveckling försörjningsstöd, år 2015–2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Utbetalt försörjningsstöd, bidrag till 
enskild, brutto mkr  
(dels till flyktingar under etablerings-
perioden, dels övrigt försörjningsstöd – 
i siffran ingår inte försörjningsstöd till 
EKB) 

54 192 56 663 55 642 59 175 70 187 

Utbetalt försörjningsstöd, netto mkr 
försörjningsstöd (ej flyktingrelaterat). 

46 954 47 393 47 279 52 834 65 806 

Totalt antal bidragshushåll 1 341 1 400 1 272 1 311 1 399 
Antal nya hushåll ”i glappet” 154 269 129 51 31 
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6.3. Uppföljning av uppdrag 

Förvaltningens uppdrag Kommentar 

 Biståndsbedömning - 
arbetssätt inom 
Biståndsenheten 

Biståndsenheten arbetar ständigt med att ha en rättssäker handläggning, vilket bland 
annat innebär att överväga om ett behov kan tillgodoses på annat sätt. Tydlig 
information lämnas om alternativa insatser i privat regi, ex genom RUT och LOV. 
Ansökningar som inkommer till biståndsenheten handläggs skyndsamt, bevakning finns 
genom beslutsstöd och att beslut följs upp före beslutstiden löpt ut. LSS saknar för 
närvarande beslutsstöd. Under året har en anhopning av LSS-ansökningar hanterats. 
Aktuell rutin finns som gäller ansökningar som bl.a. innebär att sökanden ska kontaktas 
inom visst antal dagar och få erbjudande om möte inom viss tid. 

 Implementering av 
arbetssätt mot 
systemiskt 
förhållningssätt 

Ansvariga chefer har deltagit i närsjukvårdsgrupperna inom områdena barn och unga 
samt missbruk/socialpsykiatri. På vuxensidan har man mottagit medel till 
kompetensutveckling som del i att verkställa den lokala handlingsplanen i Uddevalla 
gällande psykisk hälsa. Fokusområden för dessa medel är suicid och samsjuklighet. 
Inom barn och unga arbetar man med fokus på att få det teoretiska att fungera i 
praktiken. Fortsatt finns en lång väg att gå för att samverkan externt ska fungera 
optimalt och till varje barns bästa i rätt tid. Användandet av KIR är idag väl 
implementerat, både vad gäller deltagande vid introduktionstillfällen, men även vad 
gäller att själva hålla i vissa utbildningstillfällen. KIR används som ett forum att samlas 
och sprida/ dela kunskap i vilket även utvecklar samverkan samt en gemensam 
kunskaps- och värdegrund. Bland annat håller enhetschef för familjestöd föreläsning i 
KIR-introduktionen kring systemiskt synsätt, brukarmedverkan och delaktighet. Att 
använda oss av KIR för kunskapsspridning har blivit än viktigare idag när alla 
verksamheter är "slimmade" på tid och resurser, då blir KIR ett sätt att effektivisera 
kunskapsspridningen. 
Samtliga enheter inom Sektionen för barn och unga arbetar medvetet och aktivt med att 
säkerställa att arbetet genomförs utifrån ett systemiskt arbetssätt, varje enhet utifrån sitt 
och uppdrag och ansvar. Särskilt fokus har under året varit på den interna samverkan 
för att säkerställa att alla barn ska få rätt insats i rätt tid. 
Arbetet med att få VIN-rutinen (våld i nära relation), som beskriver ett systematiskt 
förhållningssätt för att säkra klientens behov i centrum, väl förankrad och 
implementerad fortskrider. Målet är att placeringar i första hand ska ske i socialtjänstens 
eget skyddade boende Vingen och att antal placeringsdygn utanför kommunen ska 
minska, vilket också skett jämfört med 2018. 

 Socialpsykiatri - IBIC 
och utskrivningsklara 

Implementering av IBIC pågår enligt plan inom Sektionen för missbruk och 
socialpsykiatri och intern utbildning sker vid verksamhetsmöten och APT. 
Sektionschef deltar i samverkan kring lag om utskrivningsklara. Platser på 
Melodivägens boende finns utsedda och planering kring organisation och bemanning av 
dessa pågår. 

 Individ- och 
familjeomsorgens 
kvalitets- och 
ledningssystem 

Uppföljning av kvalitets- och ledningssystem på utförarsidan inom Sektionen för 
missbruk och socialpsykiatri och Boendeenheten barn och unga har genomförts. Även 
inom myndighetsutövningen samt öppna biståndsbedömda verksamheter har en 
uppföljning av 2018 års kartläggning och sammanställning över befintliga rutiner och 
processer gjorts. Till övervägande delen har verksamheterna rutiner för de viktigaste 
processerna, men det är inte alltid som rutiner uppdaterats/reviderats vid förändringar. 
Arbetet med att följa upp verksamheternas ledningssystem har lett till att verksamheter 
mer systematiskt börjat arbeta med att upprätta och implementera rutiner som saknas. 
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Förvaltningens uppdrag Kommentar 

 Intern och extern 
samverkan 

Intern och extern samverkan är grunden för att vi ska lyckas med vårt huvuduppdrag, 
både vad gäller kvalitet för brukaren men även gällande budget. Inom såväl Sektionen 
för barn och unga som Sektionen för missbruk och socialpsykiatri arbetar 
verksamheterna aktivt med att alla som vill ha eller behöver en SIP ska ha det. Detta 
görs genom att frågan lyfts vid ledningsmöten, APT, verksamhetsmöten, i 
ärendegenomgångar och vid placeringsmöten. Idag har alla barn som är aktuella och är 
i behov av SIP en sådan. 
Inom området våld i nära relation (VIN) har det genomförts regelbundna möten mellan 
ansvariga chefer för området våld i nära relation och Utredningsenheten barn och unga 
för att dels prata samverkan kring enheterna, dels gå igenom VIN-rutinen för att skapa 
samsyn i arbetet. Det har också genomförts regelbundna samverkansmöten mellan 
ansvariga chefer för familjehem/familjerätt, VIN barn och VIN vuxen.  

 Översyn LSS - ge rätt 
insatser i rätt tid som 
leder till resultat och 
effekter 

Arbetet med ”Framtidens boende” har påbörjats. Det är ett kvalitetsarbete utifrån 
perspektivet ”rätt insats utifrån behov”. Med en tydligare inriktning av en strukturerad 
boendekedja inom LSS kan myndighetsutövningen i samarbete med 
boendeverksamheterna skapa mål för den enskilde brukaren. Arbetet ska medföra 
möjlighet till ökad självständighet för enskilda brukare som har egna resurser att flytta 
från gruppbostad till servicebostad eller att bo i ordinärt boende. I uppdraget ingår att 
starta ett boendestöd LSS för stöd i ordinärt boende. Stödet kan bestå av både 
pedagogiskt och praktiskt stöd.  

 Vara en attraktiv 
arbetsgivare samt 
arbeta långsiktigt med 
personal- och 
kompetensförsörjning 

Att vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta långsiktigt med personal- och 
kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna och som alla sektioner arbetat 
aktivt med under året. Några exempel är: hos utförarna inom socialpsykiatrin finns ett 
samarbete med högskolan väst och bemanning, man har förstärkt introduktionen och 
gemensam vikariepool. 
Samtliga enheter inom Sektionen för barn och unga har ett nära ledarskap i form av 
närvarande chefer som är på plats i verksamheterna och deltar veckovis vid gruppträffar 
och månadsvisa APT. Detta gör att cheferna är uppdaterade om personalens dagliga 
arbete vilket skapar trygghet hos medarbetarna. Vid nyanställningar har obligatorisk 
introduktion via KIR blivit ett mer använt forum vilket är uppskattat av medarbetarna. 
Inom Utredningsenheten för barn och unga har ett gediget arbete gjorts det senaste 
året i syfte att komma tillrätta med alla delar som uppdraget att vara en attraktiv 
arbetsgivare innebär. Förbättringsarbetet inom den psykosociala arbetsmiljön har 
resulterat i mindre personalomsättning och ökad trivsel bland medarbetarna. Enheten 
har skapat en förutsägbar arbetsmiljö som medarbetarna kan påverka. Enheten har 
arbetat med att stärka rättssäkerheten, utveckla metoderna kring placerade barn och 
ungdomar, hanterat klagomål genom att göra dem till förbättringsområden. Det stora 
och idag enda kända hotet mot en fortsatt god arbetsmiljö på utredningsenheten är den 
höga arbetsbelastningen. 

 Familjehemsvården En strategi är framtagen för att systematiskt arbeta för att rekrytera egna familjehem. 
Strategin innefattar aktiviteter för befintliga familjehem, informationskvällar, annonser 
mm. En första utbildningsomgång av "ett hem att växa i" för nya familjehem har 
genomförts. Familjehemsenheten har arbetat aktivt med att genomföra 
vårdnadsöverflyttning till familjehem där det är lämpligt. För fjorton barn har vårdnaden 
överflyttats till familjehemsföräldrarna. Syftet med detta arbete är att trygga barnens 
situation. 
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Förvaltningens uppdrag Kommentar 
Inom familjehemsvården har man arbetat aktivt med kvalitetsarbete, bl.a. har alla 
handläggare genomgått BBiC utbildning i egen regi och en dokumentationsutbildning 
har påbörjats. 
Familjehemsenheten har påbörjat samarbete med skolhälsovårdens samordnare för att 
förbättra/utveckla förutsättningarna för en lyckad skolgång för våra placerade barn. 
Egen variant av "Skolfam", samverkansrutin pågår för att säkerställa rätt stöd i skolan. 
För att skapa ett gott rykte hos befintliga uppdragstagare har ett antal aktiviteter 
genomförts för familjehemmen och barnen, exempelvis grillkväll där ca 40 personer 
deltog, utbildningar för familjehemsföräldrar samt julfest. 

 Lokalsamordning Inom avdelningen har det under årets arbetats med lokalsamordning bl.a. genom att 
beslut fattats om att Melodivägens personal ska ombesörja de tio nya boendeplatser 
som tillförts socialpsykiatrin. Vi ser över om det finns samordningsvinster både kring 
personal/bemanning och möjlighet till bredare former av sysselsättning för våra brukare 
genom eventuell samlokalisering av sysselsättningsverksamheterna Hasselbacken och 
Bokcaféet. 
Familjestödsenheten och Förebyggandeenheten har under året flyttat till tillfälliga 
gemensamma lokaler, vilket lett till bättre samverkan och att kompetens nyttjas mellan 
arbetsgrupperna. Sektionen för barn och unga kommer under 2020 att samlokaliseras 
och förhoppningen är detta ska understödja den samverkan och det samarbete som 
behövs mellan de olika enheterna för att på bästa och mest effektiva sätt kunna möta 
behoven hos våra målgrupper. 

 Stärka arbetssättet 
inom myndighets-
utövningen så att det 
gynnar målet att 
undvika placeringar 
inom sektionerna för 
barn och unga samt 
missbruk/psykiatri 

Inom såväl Sektionen för barn och unga som Sektionen för missbruk/socialpsykiatri 
hålls regelbundet placeringsmöten där både myndighetsutövning och utförare deltar. 
Samverkan har lett fram till ökad möjlighet till att insatser erbjuds över gränserna mellan 
missbruk/socialpsykiatri. Utförarsidan har genomfört en större omorganisation för att på 
ett bredare sätt kunna möta de behov som identifieras vid biståndsbedömningen. 
Omorganisationen ska vara sjösatt efter årsskiftet och målbilden är att det ska finnas en 
stor flexibilitet hos utförare att ta sig an uppdrag utifrån behovsbedömning. 
Samverkan internt mellan de olika enheterna inom Sektionen för barn och unga är 
nödvändigt för att undvika placeringar. Vid de regelbundna placeringsmötena sker 
genomgångar av placerade barn och ungdomar för att säkerställa att rätt barn har rätt 
insats, att det finns aktiva planer i samtliga placeringar, gemensamt tänka hur behoven 
kan tillgodoses på hemmaplan samt inte minst hur vi gemensamt kan arbeta för att 
undvika nya placeringar. Ett kunskapsbaserat arbete med utgångspunkt i vad vi genom 
forskning vet om prognoser vid placering utanför hemmet och vad som hjälper "på 
riktigt" är en viktig gemensam värdegrund för att behålla så många barn som möjligt på 
hemmaplan. Verksamheterna arbetar medvetet med att involvera nätverket och att ha 
tydliga, mätbara och rimliga uppdrag. Vid ev. placering av ungdom påbörjas tidigt ett 
familjearbete för att förkorta placering på HVB. 

 Digitalisering inom 
IFO 

Implementeringen av Lifecare, både dokumentation, planering samt avvikelse pågår 
inom missbruk och socialpsykiatrin. 
Familjerätten har prövat taligenkänning under en sexmånaders period. Verktyget 
upplevdes som hjälpsamt men bidrog inte i tillräcklig utsträckning till minskad 
dokumentationstid, delvis beroende på att delar av Familjerättens uppgifter såsom 
samarbetssamtal inte dokumenteras. Ny provomgång med sex barnsekreterare inom 
Familjehemsgruppen påbörjades i oktober. Då vi vet att det är en inkörningsperiod 
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Förvaltningens uppdrag Kommentar 
innan det går att uttala sig om nyttan av verktyget är det för tidigt att säga om det 
kommer bidra till minskad dokumentationstid. 
Arbetet med digitalisering och automatisering av försörjningsstödet har under året 
påbörjats men processen tar betydligt längre tid och förväntade effekter har inte 
uppnåtts.  

 Erbjuda bra stöd till 
socialt utsatta barn, 
unga och familjer i 
deras närmiljö - ha de 
bästa och mest 
effektiva insatserna 

Förebyggandeenheten har arbetat för att, utöver det generella förebyggande arbetet, 
fokusera stödet till de mest behövande genom riktade samordnade insatser. Insatserna 
har riktats mer mot de områden som är mest socioekonomiskt utsatta i vår kommun. 
Ett behov av förändrat arbetssätt för Fältenheten har identifierats vilket inneburit en 
något förändrad målgrupp och arbetssätt. Bakgrunden till detta är att ungdomarnas 
debut i såväl missbruk, kriminalitet och socialt nedbrytande beteende sker allt tidigare. 
En fältsekreterare har riktats för att vara ansvarig för arbetet riktat till mellanstadiet. 
Arbetet kommer till en början enbart att rikta sig till kommunens mest socioekonomiskt 
utsatta områden. Våra viktigaste samverkanspartners i det arbetet är rektor och 
elevhälsoteam. Genom uppsökande arbete och tät samverkan ska vi ringa in de barn 
som riskerar att falla in i kriminalitet och missbruk och erbjuda stöd till familjen i ett tidigt 
skede. 
Familjerätten har påbörjat ett samarbete med Arbetsmarknadsavdelningen kring 
föräldrar i segregerade områden. Detta då det saknas kunskap om Familjerätten hos 
föräldrar med annan härkomst. Målet är att ge en ökad kunskap som kan leda till att fler 
söker samarbetssamtal och minska antalet utredningar via Tingsrätten. 
Kriscentrum erbjuder konsultationer till personal inom IFO vilket stärker samverkan i 
ärenden gällande VIN och HRVF (hedersrelaterat våld och förtryck). Det finns även en 
stående tid med Utredningsenheten barn och unga bland annat för att öka samverkan 
utifrån barn på skyddat boende. 
Omstarten på Athenagården är slutförd med önskat resultat. En rad åtgärder är 
vidtagna, bland annat uppdaterat rutiner, arbetat ihop arbetsgruppen, skapat ett 
gemensamt förhållningssätt, tydliggjort uppdrag, tydliggjort målgrupp, internutbildningar, 
gjort om schema, förstärkt bemanningen genom att strukturera om. 
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7. Stöd och service 

Verksamhetsområde stöd och service verkställer beslut fattade enligt lagen om särskilt 
stöd till personer med vissa funktionsnedsättningar. Uppdraget omfattar: personlig 
assistans, ledsagarservice, biträde av kontaktperson, avlösarservice i hemmet, 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet, boende i familjehem eller bostad med särskild 
service för barn och ungdom, bostad för särskild service för vuxna eller annan anpassad 
bostad och daglig verksamhet. 

7.1. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 

 
Resultaträkning, tkr   
 2019-12-31 2018-12-31 
Intäkter 82 322 79 405 
Kostnader -371 199 -364 549 
Intern ersättning* 8 252 8 384 
Nettokostnad -280 625 -276 760 
   
Budgetram 287 598 280 222 
Resultat 6 973 3 462 
*Ersättning avser personlig assistans enligt LSS. 

 
Bruttokostnaden har ökat med 6 650 tkr, 2 procent. Intäkterna har ökat med 2 917 tkr, 
vilket främst beror på statsbidrag för habiliteringsersättning som betalas ut som en extra 
tillfällig ersättning till brukare inom daglig verksamhet. Det innebär också att kostnaden 
för habiliteringsersättning ökar. Boende enligt LSS vuxna har ökade intäkter för 
bostadshyror med 949 tkr jämfört med föregående år, beroende på att nya boenden har 
öppnat under året och det har tillkommit nya platser år 2019. Inom personlig assistans 
SFB har man fått lägre intäkter från Försäkringskassan då man utfört drygt 6 000 
timmar färre timmar jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har ökat, vilket 
beror på att nya verksamheter har startat i egen regi i jämförelse med samma period 
föregående år, både inom boende för vuxna enligt LSS och daglig verksamhet. Det 
innebär också en ökning avseende övriga kostnader inom dessa verksamheter bland 
annat för lokalhyror.  

Inom avdelningen stöd och service redovisas ett överskott med 6 973 tkr. 
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Inom kommunens boenden enligt LSS för vuxna så har ett stort arbete skett kring att 
införa nya scheman med minskad bemanning från 1:a april. Detta för att inom befintlig 
budgetram kunna hantera årets volymökningar och behov av att öppna nya platser. Det 
nya boendet på Brattgatan öppnades i början av året och Lilla Norrgatan (Sundberg), 
som innehåller både serviceboende och gruppboende, öppnade i september. Av 
tillskapade medel till Lilla Norrgatan återstår 2 474 tkr som inte har behövt förbrukas i 
år. För resterande del av verksamheten har årets resultat inneburit ett litet underskott. 
Intraprenaden har under året haft med sig överskott från 2018 att förbruka, varav 162 tkr 
användes till bland annat aktiviteter för brukare och kompetensutveckling för personal. 

Personlig assistans, enligt SFB, med ersättning från Försäkringskassan för den assistans 
som kommunen utför, har ett underskott med 1 342 tkr. Där har man kommit tillrätta 
med förväntad ersättning från Försäkringskassan i jämförelse med föregående år. 
Däremot så har förändringar skett då brukare avlidit, vilket medfört eftersläpande 
kostnader för personliga assistenter under omställning. Kommunens personliga 
assistans, utförd enligt LSS, har ett resultat med 1 251 tkr i överskott. 
 
I övrigt är det underskott inom verksamheterna för kontaktpersoner, stödfamiljer och 
avlösarservice enligt LSS. Underskott inom kontaktpersoner beror på komplexa ärenden 
med högre ersättningsnivåer samt att tidigare ledsagningsärende omvandlas till 
kontaktpersonsärende och inom avlösarservice har antal ärenden ökat. 
 
Korttidsverksamhet har totalt ett överskott med 454 tkr i jämförelse med föregående år i 
och med en intern omfördelning av budget från ledsagning, för att täcka upp utökat 
behov av korttidsverksamheten. Det beror även på minskning av köpta externa 
placeringar samt utflyttad verksamhet under sommaren och att strukturen kring 
verkställighet har förändrats för att säkra kvalitet för brukare. 

Avseende daglig verksamhet i kommunens regi redovisas ett överskott med 2 744 tkr, 
vilket delvis beror på ett påbörjat effektiviseringsarbete inom verksamheten som 
kommer att fortsätta under kommande år. Verksamheten som påbörjade sin uppstart i 
slutet av 2018 har gett helårseffekt under året. Av överskottet beror 1 078 tkr på att all 
personal inte har hämtat ut alla uppsättningar med arbetskläder samt att fast personal har 
senarelagt utbytet av arbetskläder till kommande år. 

Medel har avsatts i årets budget för planerade men ej igångsatta nya verksamheter, 
vilket påverkar resultatet positivt. 
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7.2. Viktiga händelser inom stöd och service 

Bostad för vuxna enligt LSS  

I början av året öppnades serviceboendet Brattgatan, med 9 platser. Under hösten 
startade även ett gruppboende med 8 platser, samt ett serviceboende med 14 platser på 
Lilla Norrgatan. Ridhusgatans gruppboende lades ned som gruppboende och de fem 
brukare som bodde där, flyttade in i på Lilla Norrgatans nybyggda gruppboende. 
 
Ett utvecklingsarbete är under året påbörjat med att forma ”Framtidens boende” inom 
LSS-området med perspektivet ”rätt insats utifrån behov”. Arbetet syftar till att se över 
hur behovet av stöd för målgruppen kan ges med andra och nya insatser (exempelvis 
boendestöd LSS för stöd i ordinärt boende) och tydliggöra en strukturerad boendekedja. 
Med en tydligare inriktning av boendekedja kan handläggningen i samarbete med 
boendeverksamheterna skapa mål för den enskilde brukaren. Boendecheferna har 
tillsammans med bistånd påbörjat en översyn över vilka brukare som bor på 
gruppboenden och som skulle kunna bo på serviceboenden, så att brukare är på rätt 
servicenivå och på så sätt kan gruppboendeplatser frigöras till de som behöver. En 
översyn av alternativa boendeformer är tillika igångsatt. 
 
Arbete och utformning av samordnad verksamhet för verksamhetspedagogerna har 
pågått under året. Den nya organiseringen kommer att igångsättas i januari 2020.  
 
Administratörernas organisatoriska tillhörighet har under året flyttats från sektionen 
personlig assistans till en enhetschef inom sektionen för gruppbostäder. 
 
Daglig verksamhet 

Österled 2 öppnade under 2018, men har utformats under 2019. Brukare från nedlagda 
Fjärilen och Kyrkebacka har flyttat över sin dagliga verksamhet till Österled 2.  
Det finns en stor efterfrågan på daglig verksamhet med inriktning mot djur och 
djurhushållning. En dialog är påbörjad med Kultur och Fritid, om att starta upp en 
daglig verksamhet på Emaus. 
 
Tabell 13: Antal verkställda beslut för individuella placeringar ute i samhället, 2015–2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Verkställda beslut 17 18 27 23 17 

Källa: Procapita 191231 
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Personlig assistans samt individ- och familjestöd, 

korttidsverksamheterna 

Ridhusgatans gruppboende har lagts ner som gruppboende. Under hösten har lokalerna 
renoverats och anpassats till att bli korttidsboende, med verkställande i januari 2020.  
 
Korttidsenheten Myråsvägen 6A blir avlastningsenhet och nuvarande verksamhet flyttas 
till Skidlöpargränd som i sin tur flyttar sin verksamhet till Ridhusgatan. 
 
Nya uppdrag inom personlig assistans har tillkommit och verkställts, men den totala 
ärendemängden minskar. En chefstjänst har dragits in till följd av minskade uppdrag.  
 
Tabell 14: Utveckling av insatser enligt LSS i Uddevalla, år 2015–2019 
Insats 2015 2016 2017 2018 2019 
Avlösarservice 15 16 15 14 22 
Boende för barn och ungdom 15 23 14 11 9 
Bostad för vuxna  177 183 196 200 235 
Daglig verksamhet 253 265 277 288 297 
Kontaktperson 118 122 131 138 133 
Korttidsvistelse 68 79 75 76 74 
Korttidsvistelse annan kommun   2 2 2 
Ledsagarservice 60 49 69 68 68 
Personlig assistans LSS 29 29 26 26 28 
Personlig assistans SFB 94 89 82 80 78 
Köpta boendeplatser  8 12 13 10 

Källa: Procapita 191231 

7.3. Uppföljning av uppdrag 

Uppdragen inom stöd och service redovisas tillsammans med uppdragen inom vård och 
omsorg. 
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8. Vård och omsorg 

Verksamhetsområde vård och omsorg utför beviljade insatser. Uppdraget är att ge 
individuellt stöd i det egna boendet så att den enskilde ska kunna leva ett självständigt 
liv. Stödet syftar till att frigöra och utveckla den enskildes egna förmågor utifrån 
självbestämmande och delaktighet. Uppdraget omfattar; vård- och omsorgsboende, 
korttidsplats, hemtjänst dag och natt, trygghetslarm, dagverksamhet, trygg hemgång och 
bemanning. 

8.1. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 

 
Resultaträkning, tkr   
 2019-12-31 2018-12-31 
Intäkter* 67 536 68 088 
Kostnader -646 309 -642 388 
Intern ersättning** 160 047 156 324 
Nettokostnad -418 726 -417 976 
     
Budgetram* 431 392 419 369 
Resultat 12 666 1 393 
*Efter omfördelning av intäkt avseende sociala avgifter 

till biståndsavdelningen 2019 så är beloppen för budget 

och utfall justerad 2018 i tabellen ovan. 

 
**Ersättning avser hemtjänst, serviceboende och 

delegerad HSV.  

 

Nettokostnaden är i stort sett oförändrad och intäkterna har minskat med 552 tkr, 1 
procent. Bruttokostnaderna har ökat med 3 921 tkr, 1 procent i jämförelse med 
föregående år. Personalkostnaderna har ökat inom vård- och omsorgsboenden i 
jämförelse med föregående år. Det beror på att korttidsplatser har omvandlats till 
permanenta vård- och omsorgsplatser mellan åren och att platsantalet har utökats, då det 
nya boendet Norrtull har öppnats.  

Interna ersättningar har ökat med 3 723 tkr, 2 procent, vilket beror på att man under 
2019 har omvandlat ett vård- och omsorgsboende till trygghetsboende och därmed fått 
ersättning för delegerad hemsjukvård.  
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Inom avdelningen för vård och omsorg är det ett överskott med 12 666 tkr. 

Den kommunala hemtjänsten har ett resultat med 4 782 tkr i underskott att jämföra med 
2018 års resultat som var 7 192 tkr i underskott. Den nya hemtjänstmodellen innebär ett 
nytt sätt att planera för cheferna och det har funnits svårigheter att anpassa 
personalstyrkan till den nya schablontiden. De hemtjänstområden som har svårt att få 
ihop sin budget är landsbygden. Arbete har pågått med att tydliggöra upplägget med den 
nya modellen för att försöka komma tillrätta med underskottet inom kommunens 
hemtjänstutförare. Under året har enhetschefer haft täta uppföljningsmöten tillsammans 
med företaget Jotib. Detta för ett nytänkande arbetssätt som syftar till att hjälpa chefer 
att på ett enkelt och visuellt sätt få en överblick och en kontroll på sin ekonomi och sin 
personal, en form av beslutsstöd. Planeringssystemet i hemtjänsten har bytts ut till ett 
nytt under våren, vilket medfört extra kostnader för planerare och administratörer. 

Vård- och omsorgsboendena inklusive öppen dagverksamhet har ett överskott med 
14 212 tkr. En stor del av överskottet inom verksamheten kan förklaras av senarelagd 
öppning av ett antal platser på bland annat vård- och omsorgsboendet Norrtull. Nya 
vård- och omsorgsboendet Norrtull öppnade för inflyttning i september med 10 av 30 
platser. Öppnandet av Norrtull finansieras av den omstrukturering som har gjorts av 
Hovhults vård- och omsorgsboende inom befintlig budgetram men med ett tillskott för 
att klara de nya dyrare hyreskostnaderna. Åtgärder för en budget i balans har varit att 
samtliga enhetschefer inom vård- och omsorgsboendena har fått genomgång i 
schemaläggning och betydelsen av schema i verksamheten kopplat till kvalitet och 
ekonomi. Resurser med tre årsarbetare har omfördelats från det tidigare vård- och 
omsorgsboendet på Hovhult till Skogslyckan för att få en likartad bemanning. Arbetet 
med att ha en gemensam nattgrupp på Hovhult och Trubaduren har påbörjats under 
2019. Rosenhäll har infört heltidsresan på boende och minskade kostnader kan ses och 
ökad kontinuitet utifrån en effektivare hantering av personalresurserna. 

Hovhults vård- och omsorgsboende är från 1 maj omvandlat till trygghetsboende plus 
och har inneburit extra omstruktureringskostnader både för kommunens 
hemtjänstgrupper och även avseende den delegerade hemsjukvården. Inom 
hemtjänstgrupperna har det inneburit extra personalkostnader medan det för den 
delegerade hemsjukvården blivit högre utbetalningar av ersättningar. Tidigare har vård- 
och omsorgspersonalen utfört dessa insatser inom befintlig budgetram. För 
biståndsavdelningen har förändringen inte inneburit ökade kostnader som det var 
beräknat, då antal hemtjänsttimmar inte har ökat. 
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8.2. Viktiga händelser inom vård och omsorg 

Vård- och omsorgsboende 

Hovhults vård- och omsorgsboende har under året omvandlats till trygghetsboende. 
Norrtull vård- och omsorgsboende har öppnat med 10 platser i september. Planering 
finns för öppnande av ytterligare 20 platser under 2020. 
 
Under hösten har behovet av demensplatser återigen ökat och av den anledningen så har 
omstrukturering av Södertull påbörjats. Det finns också ett uppdrag att göra en översyn 
av Skogslyckan för eventuell omstrukturering av ett antal platser till demensplatser samt 
utöka med trygghetsboende på Bidevindsvägen. 
 
Hemtjänst 

Hemtjänsttimmarna har minskat och behovet av personal minskar i samma takt. För att 
arbeta med att komma i balans med dessa två faktorer har varje geografiskt 
område/team arbetat med övertalighet av personal och sett över var behoven behövs för 
att uppnå effektivitet och kontinuitet.  
 
Under året har planeringssystemet bytts ut, vilket har medfört extra kostnader för 
planerare och administratörer. Det nya planeringssystemet är inte helt i fas och det krävs 
en del manuell handpåläggning. Nu ansvarar planerare även för ”dag-för-dag” 
planeringen, vilket tidigare gjordes av arbetsgruppen, och kan se samordningsvinster 
med flera arbetsgrupper. 
 
Stöd och utredning 

Boendena på Rosenhäll, Korttidsenheten och Trygg hemgång har utbildat och skapat 
struktur kring att göra genomförandeplaner. Det har varit ett prioriterat område och har 
bidragit till att öka kvaliteten för brukarna. 
 
Hemtagning från sjukhuset är ett pågående arbete som har lett till uppdaterade rutiner 
och ökad samverkan mellan olika professioner och verksamheter.  
 
Planering för biståndsbedömd dagverksamhet pågår i syfte att öka tillgången på platser 
och antal tillfällen brukaren har möjlighet att få dagverksamhet per vecka.  
 
Under hösten har planering skett för att få en samlad organisation kring driften av 
teknikfrågorna inom förvaltningen. Beslut har fattats att samla bland annat 
systemförvaltning av socialtjänstens verksamhetssystem, beställning av datorer och 
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wifi, hantering och installation av telefoner och appar samt hantering och montering av 
digitala lås i den nya IT/teknikenheten. 
 
Trygghetslarmet genomförde organisationsförändring i maj och minskade med 1,75 
tjänst och uppgiften att svara på larm överfördes till en köpt tjänst. Trygghetslarmet har 
under hösten tillsammans med biståndsavdelningen prövat tillsyn i form av fem 
nattkameror. Projektet planeras att utvärderas och införas i ordinarie verksamhet under 
2020. 
 
Boendena på Rosenhäll gick in i Heltidsresan under oktober. Det innebar 
kompetensutveckling för personal och enhetschefer under vår och höst samt mycket 
dialog för att skapa delaktighet och förståelse kring det nya arbetssättet. Stöd av 
projektledare, schemaplanerare och administratörer har varit av stor vikt. Arbetet med 
att hitta former för heltidsresan pågår. 
 
I organisationsförändringen i socialtjänsten beslutades att Anhörigcentralen skulle gå 
över till Förebyggande och trygghet. Övergången skedde i september. Under september 
beslutades att en besparing av ungefär halva verksamheten skulle ske. Under hösten har 
planering påbörjats för den nya Anhörigcentralen. 
 
Under hösten startade en arbetsgrupp för att arbeta med kompetens och titulatur inom 
vård och omsorg. Arbetet i det lokala vård- och omsorgscollege har fortgått i samverkan 
under 2019.  
 
Ett IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) har tecknats mellan föreningar i 
Ljungskile och socialtjänsten kring Mötesplatsen Soffan. Mötesplats Soffan är en 
träffpunkt med café och aktiviteter dit alla är välkomna. 
 
Det fallförebyggande projektet, via sociala investeringsfonden, har under året arbetat 
med balansgrupper där fysioterapeut visar övningar och de som deltar får träna upp 
styrka och gång. Hemmafixarna har besökt över 1300 personer som har behövt hjälp.  

8.3. Uppföljning av uppdrag 

Förvaltningens uppdrag Kommentar 

 Heltidsresan Arbetet pågår enligt tidplanen men vid implementeringen har det mellan parterna 
uppstått olika tolkningar av hur avtalet ska hanteras.  
Rosenhäll är startat och förberedelser med att starta upp Österängen och Kaprifol 
pågår. 



 

 
 
 

 37 (67) 

2020-01-30 

 

 

 

      

     

    

  

Förvaltningens uppdrag Kommentar 

 Lokala kvalitetsråd Arbetet med kvalitetsråden pågår. Enhetscheferna som ansvarar för kvalitetsråden har 
haft utbildning för all sin personal med syftet att öka kunskapen om 
kvalitetsledningssystemet och göra dem delaktiga i förbättringsarbetet ute på den egna 
enheten för att kunna kvalitetssäkra att de arbetar med rätt saker så att kvaliteten blir 
bra för brukarna. Målet är att flera verksamheter inom avdelningen startar kvalitetsråd 
under 2020 och det ligger som ett uppdrag till alla sektioner. 

 Förbättrad 
måltidsupplevelse 

Samtliga enhetschefer har fått i uppdrag att arbeta med att förbättra måltidsupplevelsen. 
Arbetet är igång och man har kommit olika långt ut i verksamheterna. Inspiration och 
goda exempel finns tillgängliga att ta del av på inblicken. 

 Utveckla 
hemtagnings-
processen  

Arbetet pågår ständigt för att kvalitetssäkra de rutiner och handlingsplaner som är 
upprättade inför den nya betalningslagen. Olika verksamheter är berörda så 
kommunikation och information är viktiga framgångsfaktorer för att bibehålla målet noll 
betaldagar. Antalet betaldagar följs kontinuerligt. 

 Kvalitetsuppföljning i 
verksamheten 

Nationell brukarundersökning för funktionshinder och äldreomsorgen har genomförts 
under året. 
Intervjuer med äldre har genomförts både på individnivå men även i grupp. 
Resultaten redovisas för analys och åtgärder till medarbetare, chefer, politiken och de 
kommunala råden för äldre och funktionsnedsättning.  
Brukarråd har startats under året inom socialpsykiatrins boendestöd och inom 
äldreomsorgen. 

 Kvalitetssäkra 
genomförandeplaner 

En arbetsgrupp arbetar med att utveckla genomförandeplanen så att den ska vara enkel 
att förstå och använda. En utvärdering med ett urval på 5 genomförandeplaner per 
enhetschef kommer att göras för att säkerställa att syftet blivit uppnått.  

 Plan och 
genomförande för 
dialogutbildningen 

Det har under året pågått arbete utifrån dialogutbildningen. 

 Våld i nära relationer En handlingsplan är upprättad och en plan för genomförande finns färdig och som 
beskriver vilken utbildning chefer och deras medarbetare bör ha. Utbildning har 
genomförts under våren och hösten 2019. Detta är ett ständigt pågående arbete i 
vardagen. 

 Samverkan med 
skolan och AMA 

Tillsammans med chef inom stöd och service träffar avdelningen skolan och 
arbetsmarknadsavdelningen 4 gånger om året eller om behov finns. Vi samverkar om 
APL-platser och praktikplatser inom verksamhetsområdena. Ett av målen är att kunna 
ta emot personer från arbetsmarknadsavdelningen som skulle kunna bli en framtida 
medarbetare efter att ha tränat det svenska språket och gjort praktik i verksamheten 
och därefter kunna vara anställningsbar efter de kriterier förvaltningen har vid 
anställning. 
Inom boende har ett samarbete med arbetsmarknadsavdelningen och 
Fridhemsgruppen påbörjats för att tillgodose verksamheternas behov av vaktmästare. 

 Medarbetarnas hälsa Enhetscheferna arbetar tillsammans med HR för att försöka förbättra medarbetarnas 
hälsa. De har tillsammans genomfört inventeringsmöten efter den rutin som är 
framtagen av HR men på grund av resursbrist inom HR har dessa inte kunnat ske i 
önskad omfattning. 
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Förvaltningens uppdrag Kommentar 

 Utveckling av 
uppföljningsarbetet 
inom vård och omsorg 

Arbete pågår utifrån beskrivningen av uppdraget. 

 Välfärdsteknik inom 
vård och omsorg 

Under 2019 har alla äldreboende förutom Österängen fått installerat WIFI i boendena 
som är en förutsättning för att arbeta med välfärdsteknik. 2st hemtjänstgrupper och ett 
boende har startat med digitala signeringslistor vilket fungera väldigt bra. Projektet med 
digitala nycklar är slutfört och är permanentat. 
Fyra nattkameror är installerade i hemtjänsten och fler är inplanerade under 2020. 
Skogslyckan har fått ett nytt larmsystem samt nya digitala medicinskåp. 
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9. Hälso- och sjukvård 

Verksamhetsområde hälso- och sjukvård ska erbjuda säker hälso- och sjukvård av god 
kvalitet. Den kommunala hälso- och sjukvården omfattar insatser enligt hälso- och 
sjukvårdslagen samt hälso- och sjukvårdavtalet med Västra Götalandsregionen. Hälso-
och sjukvårdsinsatserna omfattar, förebyggande åtgärder, rehabilitering, habilitering, 
vård och behandling samt förskrivning och tillhandahållande av hjälpmedel och 
förbrukningsartiklar. 
 
Inom verksamhetsområdet finns också bemanningsenheten organiserad vars uppdrag är 
både rekrytering och bemanning. Bemanningsenheten ska vara en väg in för all 
rekrytering av timavlönad baspersonal. Bemanningsenheten ska lösa de 
bemanningsbehov av korttidsvikariat som verksamheterna efterfrågar. 

9.1. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 

 
Resultaträkning, tkr   
 2019-12-31 2018-12-31 
Intäkter 4 887 3 286 
Kostnader -109 169 -104 159 
Intern utbetald ersättning* -24 774 -20 705 
Nettokostnad -129 056 -121 578 
   
Budgetram 127 487 121 050 
Resultat -1 569 -528 
*Utbetald ersättning avser delegerad HSV för hemtjänst 

och boendestöd. 

 
Nettokostnaden har ökat med 7 478 tkr, 6 procent i år i jämförelse med föregående år.  
Avseende intäkterna så är det en ökning med 1 601 tkr, 49 procent i jämförelse med 
föregående år i och med beslut om förändrade avgifter för patienter med hemsjukvård. 

Bruttokostnaderna har ökat med 5 010 tkr, 5 procent. Hälso- och sjukvård har haft höga 
kostnader för köp av sjukskötersketjänster från externa bemanningsföretag med 4 
600 tkr, en ökning med cirka 1 600 tkr. Inom avdelningen finns förvaltningens 
bemanningsenhet där interndebiteringen av utförda bemanningsuppdrag förändrats 
under året vilket medfört att nettokostnaden för enheten ökat med 2 348 tkr.  
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Interna utbetalningar har ökat med 4 069 tkr, 20 procent för delegerad hemsjukvård till 
utförare inom hemtjänst och boendestöd. Ökningen beror dels på att alla utförare av 
hemtjänst nu får ersättning enligt den nya hemtjänstmodellen där timersättningen är 
högre och dels på ett ökat antal patienter med hemsjukvård. Dessutom har verksamhet 
förändrats från vård- och omsorgsboende till trygghetsboende som medför ökat antal 
timmar i delegerad hemsjukvård. 

Det totala resultatet för verksamhetsområdet är 1 569 tkr i underskott.  
 
Inom hälso- och sjukvård är det ett underskott med 2 683 tkr. Avdelningen har fått 
tillskott i budgetram med 3 000 tkr efter förändringen av den nya hemtjänstmodellen 
som innebar en högre timersättning.  

Underskottet beror på att det har skett volymökning av sjukvårdsuppdrag samt det 
ökade timpriset. Utöver det har kostnaden ökat för den centrala biladministrationen och 
det har varit ett större behov av bemanningssjuksköterskor än planerat då flera 
sjuksköterskor med kort uppsägningstid har slutat. Den snabbare utskrivningen från 
slutenvården har inneburit att svårt sjuka personer kommer hem tidigare med behov av 
mer tid från HSL-personal samt fler delegerade sjukvårdsuppdrag. Resultatet för 
personligt förskrivna hjälpmedel blev bättre än prognostiserat, främst beroende på 
sänkta priser från 1:a juli och nytt system med automatiserad genomgång av 
hjälpmedelslistor. 

Bemanningsenheten har ett överskott med 1 113 tkr på grund av engångsintäkter vid 
årets början i samband med ändring i debiteringsprocessen, vakanta tjänster inom 
bemanningspoolen samt intäkter från ICare4 Fyrbodals projekt. Avsikten är att det ska 
utjämnas mot köpande enheter under 2020 när förändrade debiteringsrutiner slår igenom 
fullt ut. 

9.2. Viktiga händelser inom hälso- och sjukvård 

Bemanningspoolen har under året byggts upp och är i full drift med gott resultat. Avtal 
har tecknats om tillsättning av korttidsvikarier inom förskolan och fler avtal med andra 
delar inom kommunen är under planering. Till arbetet med heltidsresan har 
schemaläggare anställts under året.  
 
Inom hälso- och sjukvården har en ny organisation vid korttidsbemanning, planering 
och delegering skapats. Avdelningen har under året haft en fortsatt stor 
personalomsättning bland sjuksköterskorna. Under 2019 har 20 sjuksköterskor sagt upp 
sig, vilket innebär cirka 22 % av samtliga sjuksköterskor. Av dessa 20 har 5 slutat pga. 
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pension, 4 pga. missnöjda med lön/arbetssituation, 2 pga. studier till annat yrke. År 
2018 var det 10% som slutade av sjuksköterskorna och år 2017 var det 23%. 
 
Den ökade personalomsättningen samt avsaknaden av semestervikarier har inneburit 
ökade kostnader för bemanningssjuksköterskor. Det har varit fortsatt svårt att rekrytera 
fysioterapeuter, vilket inneburit vakant tjänst. 
 
Ett riktat statligt bidrag på 480 tkr för utvecklade förutsättningar för vårdens 
medarbetare har använts bl.a. till fortbildning och samverkan. 
 
Den nya avgiftsmodellen har inneburit högre intäkter för hemsjukvården.  
Kommunrehab har deltagit i regionalt arbete kring strokebehandling. Arbetsteknik 
(förflyttningsutbildning för baspersonal) har förutom ordinarie personal och 
semestervikarier inom socialtjänsten utbildat personal inom städ, kök/måltidservice, 
förskola och särskola. 
 
Under året har satsning på fortbildning och metodutveckling t.ex. metoder inom 
demensvården, sårvårdsbehandling, strokevård, hot och våld, läkemedelsbehandling vid 
palliativ vård, inkontinens, förflyttningar bl.a. vid extrem fetma, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar samt nya avvikelsesystemet fortsatt. 
 
I samarbete med vårdcentralernas mobila vårdteam och Vårdsamverkan har utbildning i 
samordnad individuell planering, SIP, gjorts för all berörd personal i kommun och 
primärvård. 
 
Tabell 15: Årsstatistik hälso- och sjukvård, 2016–2019 
 2016 2017 2018 2019 
Antal patienter med pågående HSL-journal under året 2253 2260 2288 2198 
Antalet patienter med öppen HSL-journal 31 december 1540 1504 1553 1498 
Antal patienter med hemsjukvård i ordinarie boende 31 
december 617 624 642 586 
Antal patienter med HSL-uppdrag 31 december 446 434 473 486 
Antal gjorda delegeringar under året 7081 7180 6805 6458 
Antal personal som delegerats under året 2000 1998 1957 1978 
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Diagram 4: Antal patienter per sjuksköterska med patientansvar (PAS-ansvar) 

 

9.3. Uppföljning av uppdrag 

Förvaltningens uppdrag Kommentar 

 Delegeringsutbildning Ny modell för delegeringsutbildning, läkemedel, har provats under hösten 2019 och 
kommer att genomföras fullt ut 2020. Modellen innebär storföreläsning, webbaserat test 
och praktiskt prov samt webbutbildning vid förlängning av delegering. 

 Ny organisation Omfördelning av resurser inom avdelningen för att möta nya behov och aktuell 
ekonomisk situation. resursgrupp ersätter Bemanningen, planeringssjuksköterskor, 2,5 
tjänster vakans hålles för att få balans i budget, centralt placerad projektsjuksköterska 
skapas. 

 Heltidsresan 2,0 projektanställda schemaläggare har anställts inom Bemanningsenheten för att bidra 
till heltidsresans utveckling. 

 Bemanningspoolen Bemanningspoolens tjänster är tillsatta och verksamheten har hittat sina former för att 
fylla verksamheternas behov av korttidsvikarier. Utvärdering ska göras kvartal 1 2020. 

 Anställnings- och 
introduktionsprocess 

Sommarens vikarietillsättningar har utvärderats med mycket gott resultat. Fler sökande 
än tidigare år och verksamheterna har i stort varit mycket nöjda med sommarvikarierna 
och samarbetet med Bemanningsenheten. Anställningsprocessen har under hösten 
digitaliserats med bl.a. digitala underskrifter. 

 Inkontinensprodukter Pengar har sökts från effektiviseringsfonden för att kunna starta projektet under 2020. 

 Säkra 
dokumentationen 

I samband med att den kommunala hälso- och sjukvården ska bli producenter i NPÖ 
har utbildning genomförts med arbetsgrupp i hur man ska dokumentera utifrån ICF. 
Behov av mer utbildning för all HSL-personal har identifierats och ska genomföras 
under våren 2020. 

 Kvalitetslednings-
system 

Avdelningsspecifika rutiner och handlingsplaner har publicerats på Inblicken under 
kvalitets och ledningssystemet. HSL-handboken planeras att genomlysas av ny MAS för 
att göra den mer överskådlig och lättillgänglig. Arbetet med att övriga system t.ex. 
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Förvaltningens uppdrag Kommentar 
avvikelsesystem och kvalitetsregister ha påbörjats men kommer att fortsätta under 
2020. 

 Välfärdsteknologi 
hälso- och sjukvård 

Mobila arbetsplatser för all HSL-personal och WiFi på alla kontor är i stort genomfört. 
Flera projekt inom digitalisering är påbörjade t.ex. taligenkänning, robotisering för att 
identifiera avvikelser inom hjälpmedel och inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård, 
läkemedelsautomat. Medel för att slutföra projekten och implementera lyckade resultat 
är sökta från effektiviseringsfonden. 

10. Bistånd 

Biståndsavdelningens uppdrag är att bedriva myndighetsutövning för insatser enligt 
socialtjänstlagen, lagen om stöd för vissa funktionshindrade, färdtjänst/riksfärdtjänst 
och avgiftshandläggning. Inom avdelningen finns också platssamordning för 
korttidsvård och vård- och omsorgsboende. 

10.1. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 

 
Resultaträkning, tkr   
 2019-12-31 2018-12-31 
Intäkter* 29 025 25 958 
Kostnader -126 691 -118 282 
Intern utbetald ersättning** -136 231 -144 783 
Nettokostnad -233 897 -237 107 
   
Budgetram* 223 395 203 482 
Resultat -10 502 -33 625 
*Efter omfördelning av intäkt avseende sociala avgifter 

från vård och omsorgsavdelningen 2019 så är beloppen 

för budget och utfall justerad 2018 i tabellen ovan. 

 
**Utbetald ersättning avser hemtjänst inklusive 

serviceboende samt personlig assistans LSS. 

 
Nettokostnaden har minskat med 3 210 tkr. Intäkterna har ökat med 3 067 tkr, till följd 
av förändring av avgifter i samband med införandet av nytt avgiftssystem i slutet av 
2018. 
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Inom biståndsavdelningen har personalkostnaderna ökat jämfört med samma period 
föregående år. Det beror på att man har personal på plats och inte har behövt köpa in 
konsulter från bemanningsföretag, till skillnad från 2018. Kostnaderna för utbetald 
ersättning inom hemtjänst både till de externa utförarna samt till den kommunala 
hemtjänsten har minskat efter införandet av den nya hemtjänstmodellen. Kostnad för 
köp av externa platser inom korttidsboende har minskat. Nettokostnaden för 
timersättning till externa utförare av personlig assistans enligt LSS har ökat med 1 
500 tkr. Nettokostnaden har minskat med 1 441 tkr sedan 2018 för placeringar barn och 
unga enligt LSS medan den har ökat för köp av platser till vuxna med 794 tkr. 
 
Köp av plats enligt LSS för vuxna visar ett underskott med 7 347 tkr då behoven inte 
har kunnat verkställas inom kommunen, något försämrat i jämförelse med förra årets 
resultat. Ett förändringsarbete har inletts för att på sikt minska köp av externa platser, 
men det har inte gett någon effekt på årets resultat. 
 
Avseende köp av plats för barn och unga inom LSS har kostnaderna fortsatt att minska i 
jämförelse med tidigare år och det innebär ett överskott med 2 134 tkr. Anledningen till 
de lägre kostnaderna för köp av barn- och ungdomsplatser enligt LSS är till följd av att 
ungdomar har avslutat sin skolgång på annan ort och färre nya ansökningar har 
inkommit. 

En budgetpost inom personlig assistans avsatt för kostnaden avseende de 20 första 
timmarna till Försäkringskassan som inte förbrukas förbättrar resultat inom SFB med 2 
570 tkr. Inom myndighetsdelen för personlig assistans inom LSS är resultatet ett 
underskott med 2 379 tkr, då nettokostnaden har ökat med cirka 1 500 tkr till följd av 
fler antal ärenden.  
 
Köp av externa platser inom daglig verksamhet visar ett underskott med 445 tkr. 
 
Hemtjänsten har tillförts budgetmedel med 12 100 tkr och vid årsskiftet var alla 
hemtjänstärenden omprövade utifrån den nya hemtjänstmodellen. Antalet 
hemtjänsttimmar har minskat med 7 procent mellan åren från 511 127 timmar 
föregående år till 499 895 timmar i år. Antal personer med hemtjänstinsatser har 
minskat marginellt. 

Inom biståndsavdelningen visar resultatet för hemtjänst ett underskott med 1 772 tkr, 
motsvarande underskott för 2018 var 24 691 tkr. Resultatet är bättre till följd av nya 
ersättningsmodellen och budgettillskottet. Kostnaderna för ersättning till utförare för 
hemtjänstinsatser har minskat med 2 900 tkr i jämförelse med föregående år. Inkluderat 
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i resultatet är kompensation till de externa utförarna utifrån underskott i den kommunala 
hemtjänsten.  

Omsorgsavgifterna från brukare visar överskott med 4 557 tkr. Under 2018 gjordes en 
översyn av avgifterna, vilket 2019 har medfört ökade intäkter till socialtjänsten.  

Under våren/sommaren var antalet betaldagar för utskrivningsklara från sjukhuset få för 
att under oktober/november öka i antal. Orsakerna kan sammanfattas utifrån 
förändringar med kort varsel som medfört sen planeringstid för biståndshandläggare, 
behov av specialhjälpmedel och medföljande krav på utbildning för korttidspersonal 
samt unika behovssituationer för enskilda personer. Totalt var det 30 betaldagar för 
somatik/demens och 72 dagar LSS/psykiatri. Kostnaden är ändå i balans med budget 
under 2019. 

10.2. Viktiga händelser inom bistånd 

Inför 2019 fick verksamheten ett tillskott i form av utökad budgetram med 12 miljoner 
för hemtjänst. Nytt för 2019 är att budgeten för intäkter från vård och omsorg 
(hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt korttidsboende) avseende avgift social 
omsorg har överförts till biståndsenheten. Under 2018 gjordes en översyn av avgifterna, 
vilket 2019 har medfört ökade intäkter till socialtjänsten. 
 
IBIC - individens behov i centrum - är nu infört, vilket innebär att enskilda brukare får 
tydligare behovsbedömningar. Detta tillsammans med en ny ersättningsmodell och 
förändrade avgifter har medfört en kostnadsminskning inom hemtjänsten.  
 
Inom LSS, både myndighetsutövning och utförare, har ett kvalitetsarbete startat för att 
utveckla boendeutbudet inom kommunen och därigenom erbjuda rätt insats utifrån 
behovsnivå. Bland annat ska stöd i eget boende utvecklas och möjligheterna till att 
tillgodose behoven på hemmaplan stärkas. Arbetet har startat under hösten och några 
personer har kunnat flytta ut från köpt boendeplats till boende inom kommunen. 
Effekten kommer att ses först 2020. 
 
Det saknas full budgettäckning för personalkostnad. Avdelningen har stabiliserats 
genom rekryteringsarbete, rutiner och metodarbete. Inga konsulter/bemanningsföretag 
har behövt anlitas för biståndshandläggning vilket skedde både 2017 och 2018. 

10.3. Uppföljning av uppdrag 

Uppdragen inom biståndsavdelningen redovisas tillsammans med uppdragen inom 
individ- och familjeomsorg. 
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11. Administrativa avdelningen och gemensam 

verksamhet 

Administrativa avdelningen är en stödfunktion till nämnd, förvaltning och verksamhet. 
Avdelningschef för administrativa avdelningen (Administrativ chef) leder verksamheten 
inom avdelningen och har personal-, budget och verksamhetsansvar. 

11.1. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 

 
Resultaträkning, tkr   
 2019-12-31 2018-12-31 
Intäkter 21 450 34 592 
Kostnader -69 435 -65 144 
Nettokostnad -47 985 -30 552 
   
Budgetram 79 607 68 253 
Resultat 31 622 37 701 

 
Nettokostnaden har ökat med 17 433 tkr, vilket motsvarar 57 procent jämfört med 
samma period föregående år. Intäkterna har minskat med 13 142 tkr, 38 procent och den 
största anledningen är att statsbidraget avseende ökad bemanning för äldre upphörde 
2019. Socialtjänsten har istället fått tillskott i budgetram från och med 2019 som 
redovisas under biståndsavdelningen. Utöver det så har intäkterna ökat på grund av en 
återbetalning till förvaltningen avseende kommunens krisberedskap och bidrag via en 
omställningsfond för validering. 
 
Bruttokostnaden har ökat med 4 291 tkr, 7 procent. Ökningen beror bland annat på att 
IT-kostnaderna har ökat för olika system och moduler samt interna avgifter inom 
kommunen. Kostnader för vissa lokalanpassningar har debiterats centralt i jämförelse 
med föregående år. Utöver det så har nettokostnaden minskat till följd av en lägre 
uppbokningskostnad för semesterlöneskulden i jämförelse med föregående år. 

Inom administrativa avdelningen är resultatet ett överskott med 31 622 tkr. Det beror på 
en minskad semesterlöneskuld som innebär ett överskott med 5 194 tkr i jämförelse med 
budget. Förvaltningens avsatta medel för utbildning har inte fördelats ut under året i och 
med hela kommunens direktiv om återhållsamhet. Medel har avsatts i årets budget för 
planerade men ej igångsatta nya verksamheter, vilket påverkar resultatet positivt. 



 

 
 
 

 47 (67) 

2020-01-30 

 

 

 

      

     

    

  

Inkluderat i resultatet är ersättning med statligt bidrag till förstärkning av äldreomsorgen 
med 3 100 tkr. 

11.2. Viktiga händelser inom förvaltningen 

Inom förvaltningen har många aktiviteter och uppdrag genomförts under året. Vid 
ingången till 2019 hade socialnämnden att hantera 2018 års underskott, utökade 
volymer och helårseffekter för nystartade verksamheter. 
 
Året har präglats av de ekonomiska förutsättningarna, det omfattande 
effektiviseringsarbetet samt de särskilda utredningar som socialnämnden givit 
förvaltningen. Förvaltningens målbild har 2019 varit att leverera rätt verksamhet, i rätt 
tid, i rätt omfattning, till rätt kostnad och till en god upplevd kvalitet. 
 
Flera av förvaltningens aktiviteter och uppdrag är nämnda ovan eller i uppföljningen av 
socialnämndens styrkort. Några av dem är dock särskilt viktiga att lyfta fram. 
 
Under året har socialtjänstens organisation utvärderats och förändrats. Syftet med 
förändringen var att bidra till ett ökat fokus till individen och dess behov men också en 
fysisk och organisatorisk decentralisering för att skapa tydligare ansvar och nära 
ledarskap. Under hösten har beslut fattats om att ansvaret för försörjningsstöd ska 
överflyttas till arbetsmarknadsavdelningen med syftet att fler kommuninvånare med 
försörjningsstöd ska komma ut i egenförsörjning, att skapa en väg in för 
kommuninvånaren samt att få en effektivare organisation. 
 
En viktig strategi för året har varit att stärka förvaltningens chefer, framförallt första 
linjens chefer. Av den anledningen har kompetenshöjande insatser givits till cheferna 
regelbundet under året i samband med förvaltningens frukostakademi för alla chefer. 
Teman vid dessa tillfällen har varit; löneöversyn/lönerevisionen, samverkan och MBL, 
konflikthantering, gruppdynamik, rehabilitering, sjukfrånvaro samt avvikelsehantering. 
 
Personalförsörjning är en utmaning för socialtjänsten och flera aktiviteter har 
genomförts under året för att stärka personalförsörjningen. Förvaltningen har fortsatt 
arbetet med vård- och omsorgscollege, vilket bland annat syftar till att öka andelen 
anställda med omvårdnadsutbildning genom bland annat validering. Utifrån den 
nationella överenskommelsen har arbetet med heltidsresan pågått hela året. Det finns 
flera syftet med heltidsresan, förutom att heltid ska vara norm, och utifrån ett 
personalförsörjningsperspektiv är tillvaratagandet av befintlig kompetens och trygga 
rekryteringsbehoven framöver viktiga delar. Heltidsresan har startat upp i skarp drift i 
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det första området, Rosenhäll, under hösten. Under senhösten har parterna i heltidsresan 
framfört olika uppfattningar i tillämpningen av det centrala avtalet, vilket lett till 
centrala förhandlingar. Det kommer påverka planeringen för heltidsresan under 2020. 
 
Redan under 2018 påbörjades flera omstruktureringsarbeten och översyn av 
kostnadsdrivande processer. Under 2019 har några genomförts och också kunnat visa 
önskvärda effekter. Hemtjänstmodellen är införd fullt ut och har bidragit till att hålla 
kostnaderna nere för utbetalad ersättning inom hemtjänst. Det nya avgiftssystemet har 
gett ökade intäkter. Omstruktureringen av vård- och omsorgsboendena har fortlöpt 
under året och Hovhults vård- och omsorgsboende har omvandlats till ett 
trygghetsboende plus. Det tidigare förbättringsarbetet kring hemtagning av brukare från 
sjukhuset har även under 2019 gett bra effekt. Under 2019 har flera nya 
omstruktureringsarbeten påbörjats som förväntas visa effekt kommande år. 
 
Förvaltningen har under året arbetat med att ta fram lämpliga verksamheter att utföra i 
alternativ regi i syfte att få lägre kostnader med minst bibehållen kvalitet. Under året har 
nya avtal tecknats med de privata utförare inom valfrihetssystemet som har fått tillstånd 
från inspektionen för vård och omsorg om att bedriva hemtjänst. Under hösten har 
förvaltningen påbörjat arbete med att ta fram upphandlingsunderlag för den kommunala 
driften av vård- och omsorg i Ljungskile. 
 
Ett prioriterat område inom förvaltningen har under året varit digitalisering och 
automatisering i syfte att öka brukarens trygghet, service och minska den interna 
administrationen. Den digitala medarbetaren, Robin, arbetar i dagsläget i 13 olika 
processer rörande t.ex. registrering, hantering och kontroll av olika moment. 
Förvaltningen har identifierat ytterligare ett 20-tal processer där Robin kan göra en 
insats. Exempel på sådana processer är olika former av ansökningar, tillsättning av 
vikarier, schemaläggning och orosanmälningar. 
 
Under hösten har förvaltningen börjat titta på möjligheterna att använda artificiell 
intelligens, AI, samt vilka möjligheter Office 365 kan ge oss framöver. Andra saker som 
förvaltningen har börjat titta på under hösten är medicinrobotar och 
inkontinenshjälpmedel med sensorer. Förberedelser har startat hösten för att införa e-
tjänster inom flera områden där medborgare kan ansöka, följa sitt ärende och 
kommunicera digitalt med kommunen.  
 
Inom förvaltningen undersöks löpande vilka IT-lösningar som skulle kunna vara 
möjliga att använda för att hushålla med resurserna och göra den enskilde mer 
självständig. Inom verksamhetssystemet Procapita har flera nya Lifecare-moduler 
införts, dels ny teknik, dels för att underlätta arbetet i verksamheten.  
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Bilaga 1 – Uppföljning av kommunfullmäktiges och 

socialnämndens styrkort samt korta fakta 

Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
man T3 
2019 

Resultat 
totalt T3 
2019 

  Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka   88 

Kommentar 
Uddevalla kommun har för år 2019 anlitat ett företag som gjort servicematningar via telefon och e-post. För de delar 
som avser socialtjänstens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg samt social omsorg (äldre och 
funktionsnedsättning), så visar resultatet på ett mycket gott till gott bemötande när det gäller kommunikation och 
frågor inom dessa områden. 
Den första kontakten med kommunen sker vanligen via kommunens Kontaktcenter. För att verksamheterna ska kunna 
analysera dessa redovisade resultat i bemötande behövs återkommande återkoppling från genomförda 
servicemätningar till förvaltningarna, vem i kommunen som svarat på denna mätning, socialtjänsten eller 
kontakcenter. Ett ökat och fördjupat samarbete behövs inom kommunen för service- och bemötandefrågor. 
Förvaltningen har ett systematiskt arbete med kvalitet. Synpunktshanteringen är en del av det systematiska 
förbättringsarbetet och syftar till att förbättra kvaliteten i verksamheten. Synpunkthanteringen innebär att när en 
synpunkt uppmärksammas ska den utredas och åtgärder vidtas för att förhindra att liknande händelser upprepas. 
Synpunkter kan definieras som en fråga, klagomål, beröm eller upplysning. 

  Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, ska öka 

  73 

Kommentar 
Uddevalla kommun har för år 2019 anlitat ett företag som gjort servicematningar via telefon och e-post. För de delar 
som avser socialtjänstens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg samt social omsorg (äldre och 
funktionsnedsättning), så visar resultatet att telefonkontakt med individ- och familjeomsorg är något sämre under år 
2019, jämfört med år 2017 och 2018, för social omsorg är siffrorna bättre år 2019 än jämfört med år 2017 och 2018. 
Den första kontakten med kommunen sker vanligen via kommunens Kontaktcenter. För att verksamheterna ska kunna 
analysera dessa redovisade resultat i telefonkontakt behövs återkommande återkoppling från genomförda 
servicemätningar till förvaltningarna, vem i kommunen som svarat på denna mätning, socialtjänsten eller 
kontakcenter. Ett ökat och fördjupat samarbete behövs inom kommunen för service- och bemötandefrågor. 

  Andel som får svar på e-post inom en dag, ska öka   99 

Kommentar 
Uddevalla kommun har för år 2019 anlitat ett företag som gjort servicematningar via telefon och e-post. För de delar 
som avser socialtjänstens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg samt social omsorg (äldre och 
funktionsnedsättning), så visar resultatet att svar på inkommen e-post är mycket gott. Inom individ- och familjeomsorg 
får 92 % svar på sina e-postfrågor inom 1 dygn och resterande 8 % får svar inom 2-5 dagar. Inom social omsorg får 
100 % svar inom 1 dygn enligt denna mätning. 
Den första kontakten med kommunen sker vanligen via kommunens Kontaktcenter. För att verksamheterna ska kunna 
analysera dessa redovisade resultat i inkommen e-post behövs återkommande återkoppling från genomförda 
servicemätningar till förvaltningarna, vem i kommunen som svarat på denna mätning, socialtjänsten eller 
kontakcenter. 

  Företagsklimat, ska bli bättre    
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Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
man T3 
2019 

Resultat 
totalt T3 
2019 

Kommentar 
Den del som socialnämnden främst är berörd av i aktuellt mått är verksamheten kring serveringstillstånd. 
Verksamheten har en hög medvetenhet om företagandets villkor och arbetar aktivt med att alltid ha personlig kontakt 
med kunder i alla ärenden och däremellan likaså. Det innebär att verksamheten regelbundet kommunicerar via 
nyhetsbrev och dialogmöten. Sedan några år tillbaka har verksamheten e-tjänster. 

  Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs enkät   245 

Kommentar 
Socialnämnden har under året inte aktivt arbetat med åtgärder för att förbättra rankingen av företagsklimatet. 
Regelbundna samverkansmöten har hållits under året med avtalade företag/avtalspartner (utförare inom 
valfrihetssystemet och varudistribution). 

  Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka   32 

Kommentar Måttet om ekologiska livsmedel tilldelades socialnämnden strax innan årsskiftet. Måttet är således inte 
kommunicerat i organisationen. Av denna anledning finns inga uppgifter om hur arbetet genomförts i syfte att nå 
måttets målsättning. 
I livsmedelsstatistiken för året kan ses att kommunen för hela 2019 rapporterar 32 % inköp med ekologiskt värde. För 
socialtjänsten uppvisas för hela 2019 30;5 %. Noterbart är att socialtjänsten under kvartal fyra redovisar 34,1 % 
jämfört med kommunens andel på 32,1 %. Statistik för kommunen och socialtjänstens andel för övriga året saknas. 

 
1. Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och 

Professionalitet, där vi arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur 

Socialnämnden har flera pågående uppdrag och aktiviteter inom ramen för strategin. 
Förvaltningen har under året drivit flera utvecklings- och förändringsprojekt med syfte 
att kunna möta brukarnas förväntningar med begränsade resurser. Dessa är bland annat 
utvecklingsarbete inom familjehemsvården, översyn av hemmaplanslösningar inom 
missbruksvården, utvecklingsarbete av utbud av insatser och boendeformer inom LSS 
och omstruktureringsarbete inom vård- och omsorg. Flera digitaliserings- och 
automatiseringsprojekt har också pågått under året. 

I syfte att få ökad förståelse och kunskap om innovativt och digitalt ledarskap har 
förvaltningens ledning deltagit i ett utbildningsprogram med stöd från Vinnova och 
Icare4Fyrbodal. Det ska ge stöd för förnyelse och transformation samt ge kunskapsstöd 
och praktiskt processtöd i arbetet med att utveckla ledning och styrning för innovation 
(nytänkande), förändring och digitalisering. 
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Nämndstrategier Kommentar 

Möta brukarnas 
förväntningar med 
begränsade resurser 

Förvaltningen har under året arbetat med flera uppdrag och aktiviteter inom ramen för 
strategin. 
Ett utvecklingsarbete inom familjevården för att minska antalet placeringar och antalet 
köpta konsulentstödda familjehem har påbörjats. Utvecklingsarbetet syftar också till att 
öka samverkan vid placeringar och förbättra arbetet med rekrytering av och stöd till egna 
familjehem. Under året har ett stort antal vårdnadsöverflyttningar gjorts avseende 
familjehemsplacerade barn. 
Förvaltningen har startat ett kvalitetsutvecklingsarbete inom LSS-området med 
perspektivet "rätt insats utifrån behov". Arbetet syftar till att se över hur behovet av stöd 
för målgruppen kan ges med andra och nya insatser (boendestöd LSS för stöd i ordinärt 
boende) och tydliggöra en strukturerad boendekedja. Med en tydligare inriktning av 
strukturerad boendekedja kan handläggningen i samarbete med boendeverksamheterna 
skapa mål för den enskilde brukaren. 
Inom missbruksvården har en översyn av hemmaplanslösningarna gjorts och ett 
utvecklings- och förändringsarbete pågår. 
Ett omstruktureringsarbete är påbörjat inom vård- och omsorg. En översyn har gjorts av 
vilka boenden som är mest effektiva att driva som vård- och omsorgsboenden. Ett resultat 
av arbetet är att Hovhults vård- och omsorgsboende under året har påbörjat 
omvandlingen till ett trygghetsboende samt att 10 platser har frigjorts till socialpsykiatrin. 
Utredning om omstrukturering av fler boenden pågår och omstruktureringsarbetet med 
Skogslyckans vård- och omsorgsboende är påbörjat. 
Den minskade resurstilldelningen i relation till behoven kräver förändrade arbetssätt och 
personalomflyttningar inom socialtjänstens hela basverksamhet. I detta arbete är 
automatisering och digitalisering viktiga pusselbitar. Digitalisering och automatisering av 
försörjningsstödet pågår, men processen tar längre tid än förväntat. Målet är bland annat 
en effektivisering av handläggararbetet för att frigöra handläggarresurser. Automatisering 
och digitalisering av avgiftshandläggningen har genomförts, vilket inneburit en 
effektivisering. Inom förvaltningen har flera projekt startat upp under året för att 
effektivisera arbetet genom digitalisering. 
Under våren genomförde socialtjänsten en utvärdering av den organisation som 
genomfördes under år 2015–2016. Anlitad konsult gav flera rekommendationer, bland 
annat att ytterligare tydliggöra och renodla olika roller i organisationen, öka 
specialiseringen, renodla beställning/uppdrag, myndighetsutövning och utförande i egen 
regi samt säkerställa att organisationsstrukturen sätter tydligt fokus på medborgaren 
(brukare/klient/kund) och att olika avdelningar/verksamheter/sektioner/enheter 
samarbetar och arbetar effektivt genom att processorientering och processtyrning 
vidareutvecklas inom socialtjänsten. 
Socialchefen fastställde en ny organisation efter genomförd utvärdering. Den nya 
organisationen trädde i kraft 1 maj. Det finns flera målsättningar med den nya 
organisationen och är mycket kortfattat: 

• Individen och dess behov, inte organisationen, ska vara i fokus 
• Fysisk och organisatorisk decentraliering 
• Parallellspår ska undvikas avseende gemensamma processer 
• Nära ledarskap  
• Organisationen är bättre riggad för avknoppning 
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Nämndstrategier Kommentar 

• Resurseffektiv styrning och ledning 
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att utveckla bättre månadsuppföljningar för analys 
som möjliggör styrning mot den ekonomiska utmaningen och nämndens intentioner. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

  Förvaltningen ska ta fram 
månadsuppföljning med relevanta och 
viktiga nyckeltal samt analys som 
möjliggör styrning mot att möta den 
ekonomiska utmaningen och nämndens 
strategier. 

Administrativa avdelningen, främst ekonomifunktionen, har i 
uppdrag att ta fram lämpliga nya månadsmått och också 
revidera/utveckla befintliga. Arbetet är påbörjat och nya mått 
kommer att presenteras under kvartal 1 år 2020. Dessa mått 
kommer att ha koppling och underlag i beslutsstödet. 

 

2. Säkra kompetensförsörjningen 

För att säkra kompetensförsörjningen har förvaltningen flera arbetat med flera uppdrag 
och aktiviteter under året, såsom heltidsresan, validering för att öka andelen anställda 
med omvårdnadsutbildning, vård- och omsorgscollege, samarbete med 
arbetsmarknadsavdelningen, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. En av de största 
aktiviteterna är heltidsresan. Projektledartjänst och schemaläggare är tillsatta under året 
och första området, Rosenhäll, har startat i skarp drift. 

En ny ledningsorganisation för förvaltningen har införts i månadsskiftet april/maj efter 
genomförd utvärdering av organisationen. Förändringen ska bidra till ett ökat fokus till 
individen och dess behov men också en fysisk och organisatorisk decentralisering för att 
skapa tydligare ansvar och nära ledarskap. 

En av förvaltningens strategier för året har varit att ge kompetenshöjande insatser till 
förvaltningens chefer för att nå nämndens målbild. I samband med frukostakademin (för 
förvaltningens alla chefer) har insatser givits kring; lönerevisionen och samverkan, 
konflikthantering och gruppdynamik, ekonomiska planeringsförutsättningar, 
avvikelsehantering (lex Sarah), rehabilitering och sjukfrånvaro. 

Nämndstrategier Kommentar 

Säkra 
kompetensförsörjningen 

Förvaltningen har under året arbetat med flera uppdrag och aktiviteter inom ramen för 
strategin. Generellt sker ett kontinuerligt arbete med att rekrytera utbildad, erfaren och 
kompetent personal inom respektive yrkeskategori i förvaltningen för att därigenom 
utveckla och behålla en god och hög kompetens. Inom förvaltningen pågår arbete med 
vård- och omsorgscollege (VO-college), vars syfte är att öka andelen anställda med 
omvårdnadsutbildning. I arbetet med VO-college ingår även aktivt arbete med validering. 
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Nämndstrategier Kommentar 

Kartläggningsarbete av utbildningsnivån är genomfört för att kunna följa utvecklingen. 
Under hösten har strategierna för att öka antalet validerade setts över. 
Förvaltningens bemanningsenhet deltar i olika projekt för att göra vård- och 
omsorgsarbetet mer attraktivt för unga, genom bland annat medverkan i heltidsresan, 
medverkan på relevanta jobb- och studiemässor samt utvecklingsarbete för förbättrad 
semesterrekrytering och effektiviserad anställningsprocess. Förvaltningen samarbetar 
med personalavdelningen och kommunikationsavdelningen för att ta fram 
informationsmaterial. 
En översyn av introduktion och kompetensutvecklingsprogram för avdelningen för individ- 
och familjeomsorg har påbörjats och beräknas vara klart efter årsskiftet. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

  Förvaltningen ska öka andelen anställda 
undersköterskor med 
omvårdnadsutbildning jämfört med 
andelen utan utbildning. Anställda som 
inte når upp till undersköterskans 
kvalifikationer ska ges tydliga incitament 
till vidareutbildning eller validering. 

Inom förvaltningen har arbetet med lokalt och regionalt vård- 
och omsorgscollege, VO-college, pågått under året. Viktiga 
områden i VO-college är validering och kvalitetssäkring av 
undersköterskeutbildningen. Under vecka 42 informerades om 
VO-college i olika sammanhang bl.a på kommunens hemsida 
samt på kompetensutvecklingsdag för handledare där även 
årets handledare utsågs. 
En överenskommelse mellan barn och utbildning och 
socialtjänsten har undertecknats som reglerar platser, tider och 
mottagande av arbetsplatsförlagt lärande, APL. Validering har 
kvalitetssäkrats genom VO-college och kommer utformas efter 
nya riktlinjer samt information till medarbetare och chefer på 
kommunens intranät. Nya processhandledare, 8 st, har utsetts 
för att handleda de som validerar. En arbetsgrupp med 
kommunal, undersköterskor, enhetschefer och sektionschef 
inom förebyggande och trygghet startade under hösten i syfte 
att se över kompetensutveckling och titulatur inom vård och 
omsorg. Statistik har tagits fram över andelen anställda med 
och utan undersköterskeutbildning. 

  Förvaltningen ska fullfölja arbetet med 
den så kallade heltidsresan. Vid 
nyanställning ska heltid vara norm. 

Kommunal och Sveriges kommuner och regioner har kommit 
överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta 
heltid. Lokalt har arbetet med att nå en hållbar långsiktig 
lösning för att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad 
pågått under hela året. Arbetet har utgått från framtagen 
handlingsplan, som följer SKL:s rekommendationer. Den är 
framtagen i samarbete med verksamheterna, HR, Kommunal 
och Vision. Styr- och arbetsgrupper har upprättats för att 
arbeta kommunövergripande med heltidsresan där även de 
fackliga organisationerna ingår. Heltidsresan ska genomföras 
för att ta vara på den befintliga kompetensen och trygga 
rekryteringsbehovet framöver, för att bli en mer attraktiv 
arbetsgivare genom att erbjuda heltidsanställningar till de som 
vill samt för att öka jämställdheten i arbetslivet och samhället 
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Politiska uppdrag Kommentar 
genom heltidsarbete som bland annat kan ge en stabilare 
ekonomi. 
Under våren tillträdde en projektledare och två schemaläggare. 
Syftet med tjänsterna är att hjälpa verksamheterna med 
förändringsarbetet och att implementera de nya arbetssätten 
som kommer att krävas för att lyckas med genomförandet av 
heltidsresan. 
Det första området, Rosenhäll, startade skarpt i oktober, enligt 
plan. Före starten har alla medarbetare, Kommunal och 
enhetschefer fått utbildning i verksamhetsplanering och vad 
heltidsresan innebär. Alla medarbetare har fått välja om de 
ville gå upp till heltid. Resultatet blev cirka 10 årsarbetare. Den 
överkapaciteten har planerats ut vid sjukdom och semester 
och har inneburit att behovet av vikarier från 
bemanningsenheten har kunnat halverats. Det återstår 
fortfarande mycket arbete för att få heltidsresan att fungera 
optimalt både för medarbetare, enhetschefer, administratörer 
och schemaplanerare. 
Tidsplanen för utrullande av heltidsresan för övriga 
verksamheter är framtagen och nästa område är 
Österängen/Kaprifol där förberedelser är påbörjade. Målet är 
att alla verksamheter ska vara igång vid årsskiftet 2020/2021. 
Under hösten har parterna, Uddevalla kommun och 
Kommunal, haft olika uppfattning om hur tillämpningen av det 
centrala avtalet ska tillämpas i arbetet med heltidsresan. De 
olika uppfattningarna har lett till förhandlingar, där utfallet kan 
komma att påverka planeringen för hela heltidsresan inför 
2020. 

  Förvaltning ska se på möjligheten att 
dela upp omvårdnadspersonalens 
arbetsuppgifter t ex service och 
omvårdnad. 

Förvaltningen kommer i samband med heltidsresans införande 
och under 2020 att utreda och att se över möjligheten att dela 
upp omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter t ex service och 
omvårdnad. 

 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
man T3 
2019 

Resultat 
totalt T3 
2019 

  Andel heltidsanställda   52,6 

Förvaltningen andel heltidsanställda var tom november månad 52,6 %. Planerna för heltidsresan har förändrats. 
Måttet kommer följas då ytterligare områden startar upp inom ramen för heltidsresan. 

  Sjukfrånvaro 11,51 6,29 10,69 

Kommentar Måttet beskriver förvaltningens totala sjukfrånvaro som vid årsskiftet var 10,69 %. Totalt sett har 
sjukfrånvaron ökat sedan förra årsskiftet från 9,55 % till 10,69 %. 2017 var sjukfrånvaron 9,71 %. Sjukfrånvaron är 
högre för kvinnorna (11,51 %) än för männen (6,29 %). Kvinnornas sjukfrånvaro, både kort- och långtidsfrånvaro 
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Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
man T3 
2019 

Resultat 
totalt T3 
2019 

ökade under året, en liten minskning av långtidsfrånvaron ses inom åldersgruppen upp till 29 år. Högst sjukfrånvaro är 
det i den äldsta kvinnliga åldersgruppen (50 år och äldre) med 12,75 %. Det motsatta gäller för männens sjukfrånvaro 
som minskade under året, både kort- och långtidsfrånvaro, en liten ökning i den totala sjukfrånvaron i åldersgruppen 
30–49 år. 
I förvaltningen arbetar man aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöutbildningar genomförs 
regelbundet i kommunen. Att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att arbeta främjande, 
förebyggande och rehabiliterande. Det innebär också att göra riskbedömningar, upprätta handlingsplaner och ta fram 
rutiner. 
Vid uppföljning av årets genomförda arbetsmiljöarbete redovisas brister, riskbedömningar och handlingsplaner för den 
fysiska arbetsmiljön, psykosociala arbetsmiljön samt tillbud och arbetsskador. I uppföljningen av den psykosociala 
arbetsmiljön berörs stress på arbetet över bland annat sjukfrånvaron och vikariebrist, som en brist i flera av 
verksamheterna. De åtgärder som har vidtagits med anledning av detta är bland annat handledning via 
företagshälsovården, dialogmöten och reflektion, regelbundna uppföljning av korttidsfrånvaron, aktivt arbete med 
tidiga rehabinsatser, arbeta med framarbetade rutiner för rekrytering samt enskilda samtal. 
En av förvaltningens strategi för året har varit att ge kompetenshöjande insatser till förvaltningens chefer. I samband 
med frukostakademin (för förvaltningens alla chefer) har flera teman som rört personal- och HR-frågor. 
Frukostakademierna har genomförts i samarbete med personalavdelningen och vid ett av tillfällena har en extern 
föreläsare anlitats. Teman på frukostakademierna har varit: löneöversyn och arbete med lönerevision, samverkan – 
en utveckling av MBL, konflikthantering och gruppdynamik samt rehabilitering och sjukfrånvaro. 

 

Uppföljning av nämndens sjukfrånvaro 

Mått 
Resultat 

kvinna T3 
2018 

Resultat 
kvinna T3 

2019 

Resultat 
man T3 

2018 

Resultat 
man T3 

2019 

Resultat 
totalt T3 

2018 

Resultat 
totalt T3 

2019 

Minskad 
sjukfrånvaro 3,18 3,44 2,63 2,73 3,1 3,33 

Kommentar 
Måttet beskriver korttidsfrånvaron (0–14 dagar). Den totala korttidsfrånvaron har fortsatt öka under hela 
året från 3,12 % till 3,33 %. Den har även ökat jämfört med motsvarande tertial 2018 (3,1 %). Männens 
korttidsfrånvaro har ökat under året medan kvinnornas har minskat under tertial 3. Högst sjukfrånvaro är 
det i de yngre åldersgrupperna; 0–29 år för både män och kvinnor. 
I förvaltningen arbetar man aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöutbildningar 
genomförs regelbundet i kommunen. Att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att 
arbeta främjande, förebyggande och rehabiliterande. Det innebär också att göra riskbedömningar, 
upprätta handlingsplaner och ta fram rutiner. 
Vid uppföljning av årets genomförda arbetsmiljöarbete redovisas brister, riskbedömningar och 
handlingsplaner för den fysiska arbetsmiljön, psykosociala arbetsmiljön samt tillbud och arbetsskador. I 
uppföljningen av den psykosociala arbetsmiljön berörs stress på arbetet över bland annat sjukfrånvaron 
och vikariebrist, som en brist i flera av verksamheterna. De åtgärder som har vidtagits med anledning 
av detta är bland annat handledning via företagshälsovården, dialogmöten och reflektion, regelbundna 
uppföljning av korttidsfrånvaron, aktivt arbete med tidiga rehabinsatser, arbeta med framarbetade 
rutiner för rekrytering samt enskilda samtal. 
En av förvaltningens strategi för året har varit att ge kompetenshöjande insatser till förvaltningens 
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Mått 
Resultat 

kvinna T3 
2018 

Resultat 
kvinna T3 

2019 

Resultat 
man T3 

2018 

Resultat 
man T3 

2019 

Resultat 
totalt T3 

2018 

Resultat 
totalt T3 

2019 
chefer. I samband med frukostakademin (för förvaltningens alla chefer) har flera teman som rört 
personal- och HR-frågor. Frukostakademierna har genomförts i samarbete med personalavdelningen 
och vid ett av tillfällena har en extern föreläsare anlitats. Teman på frukostakademierna har varit: 
löneöversyn och arbete med lönerevision, samverkan – en utveckling av MBL, konflikthantering och 
gruppdynamik samt rehabilitering och sjukfrånvaro. 

 

3. Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

4. Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, 

ekologisk och social utveckling 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

5. Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 

strategiska frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t.ex. genom 

gemensamt förebyggande arbete 

Under året har socialnämnden tecknat en ny IOP-överenskommelse med föreningen 
Soffan om en mötesplats i Ljungskile. Förvaltningen har tagit fram underlag kring 
lämpliga verksamheter att driva i alternativ regi. 

Ett sätt att arbeta förebyggande är att ge rätt insats i rätt tid. Förvaltningen har pågående 
översynsarbete kring gemensamt arbetssätt runt placeringar av barn och unga. Beställare 
och utförare har också påbörjat ett gemensamt arbete med fokus på hur målgruppernas 
behov ska kunna mötas på ett effektivare sätt, hur utbudet av insatser kan breddas samt 
hur den enskildes självständighet kan ökas. 

Nämndstrategier Kommentar 

Ge rätt insatser i rätt tid 
som leder till resultat och 
effekter. 

Förvaltningen har under året arbetat med flera uppdrag inom ramen för strategin. 
Avdelningen för individ- och familjeomsorg arbetar för att ha ett gemensamt arbetssätt 
runt placeringar. Detta innebär bl a att hemmaplanslösningar alltid ska prövas först. De 
placeringar som görs ska vara väl underbyggda och det ska alltid finns en plan för 
hemflytt och avslut av placeringen. Resultat och effekt kan ses inom sektionen för barn 
och unga. 
Arbetsprocessen och samverkan utifrån lagstiftningen ”Lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” har under året fortsatt att ge effekt. Under 
2019 var antalet dagar med betalningsansvar inom området äldre 30 dagar och inom 
området LSS 72 dagar. Förbättringar och finslipning av rutiner är ett pågående arbete 
såväl internt som med externa samverkanspartners. Berörda verksamheter inom 
förvaltningen har under året i samverkan säkerställt att både korttidsenheten och trygg 
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Nämndstrategier Kommentar 

hemgång får rätt målgrupper till sig. 
Beställare och utförare har under året påbörjat ett utvecklingsarbete med ett gemensamt 
fokus på målgruppernas behov för att kunna verkställa insatserna på ett effektivare sätt. 
Översyn av bland annat utbudet av insatser (som kan stärka den enskildes 
självständighet), köpta platser och alternativa hemmaplanslösningar har påbörjats. Hälso- 
och sjukvården har under året startat en process som ska resultera i förbättrad 
dokumentation och producentskap i nationell patientöversikt (NPÖ). 
Förvaltningen har sökt medel ur effektiviseringsfonden för att kunna skapa fler processer 
som leder till resultat och effekter. Administrativa avdelningen stödjer verksamheten med 
ny teknik för att underlätta arbetet i verksamheten.  

 

Politiska uppdrag Kommentar 

  Förvaltningen ska i samband med 
placeringar alltid utvärdera 
hemmaplanslösningar som ett första 
alternativ. 

Alla socialsekreterare och biståndshandläggare ska ha en 
gemensam kunskapsbas kring placeringar utom hemmet, dess 
effekter och resultat. Avdelningen för individ- och familjeomsorg 
arbetar för att ha ett gemensamt arbetssätt runt placeringar. 
Detta innebär bl a att hemmaplanslösningar alltid ska prövas 
först. De placeringar som görs ska vara väl underbyggda och det 
ska alltid finns en plan för hemflytt och avslut av placeringen. 
Detta uppnås bl a genom att sektionerna har regelbundna 
placeringsmöten. 
Avdelningen för individ- och familjeomsorg har tillsammans med 
avdelningen för social omsorg under året haft ett intensivt ett 
arbete för se över köpta platser, hitta alternativa 
hemmaplanslösningar och utveckla insatserna för att tillgodose 
brukarens behov inom områdena; LSS, socialpsykiatri samt 
missbruk. 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag 
att arbeta för ökad samverkan med 
den civilsamhället och att träffa fler 
IOP-avtal (idéburet offentligt 
partnerskap) (KF ÖS 5) 

Under september tecknades ett nytt IOP-avtal mellan 
socialtjänsten och föreningen Soffan, bestående av ett antal 
föreningar i Ljungskile. Överenskommelsen innebär att en 
mötesplats, med café och aktiviteter, dit alla är välkomna har 
startat på Sofiedal. 
Ett förmöte har hållits med Uddevalla Parasport, Kultur och fritid, 
Barn och utbildning och Socialtjänsten för att ha dialog kring hur 
en samverkan kan utvecklas. 

 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
man T3 
2019 

Resultat 
totalt T3 
2019 

  Externa placeringar    

Kommentar Från och med 2020 kommer måttet följas per månad och verksamhet. Avsikten med måttet är att följa 
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Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
man T3 
2019 

Resultat 
totalt T3 
2019 

utvecklingen av externa placeringar, vilket ofta ger höga kostnader. Det är intressant att följa köpta platser (antal 
individer för vilka platser köps) och kostnader för dessa inom LSS (barn och vuxna) samt inom individ- och 
familjeomsorgen (barn och vuxna). 

 

6. Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 
 

Politiska uppdrag Kommentar 

  Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2019–2021 fått i uppdrag att öppna 
mötesplatser för seniorer på olika 
ställen med start på Sofiedal, 
Ljungskile (KF ÖS 6) 

Förvaltningen har under året arbetat med strukturomvandling för 
att skapa ett mer differentierat utbud av boende för äldre och en 
bred av olika typer av boenden för att möta den demografiska 
utvecklingen och krav på den kommunala servicen. 
Utgångspunkten är fortfarande den av socialnämnden antagna 
"Boendeplan och aktivitetscentra för äldre", med grundtanken 
om att kunna erbjuda olika boendetyper och knyta 
aktivitetscentra/mötesplatser i kommunens olika delar. 
Under året har en ny mötesplats öppnats i på Sofiedal i 
Ljungskile i regi av föreningen Soffan. Målgruppen är i första 
hand äldre. Det pågår arbete med att se på ytterligare möjliga 
mötesplatser för seniorer inom kommunen. 

 

7. Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg 

Socialnämnden har flera uppdrag och aktiviteter inom ramen för strategin. 
Förvaltningen har en gemensam strategi för handläggare som träffar sökande om hur 
den enskilde ska kunna känna trygghet i att inkomma med en ansökan. Information ges 
också om de öppna verksamheter som kommunen kan erbjuda. Utöver den nyöppnade 
mötesplatsen Soffan i Ljungskile har förvaltningen arbetat fortsatt med att se över 
möjligheterna och skapa fler mötesplatser i anslutning till våra boenden för äldre. 

Socialtjänsten har att kvalitetssäkra sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt. 
Kvaliteten måste systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Kvalitetsarbetet är 
på så vis en naturlig del inom hela förvaltningen. Uppföljning av kvalitetsarbetet är 
gjord och kommer att presenteras för socialnämnden efter årsskiftet i den sammanhållna 
kvalitetsberättelsen. Förvaltningen har under året infört ett digitalt system för hantering 
av avvikelser och synpunkter. Det ska ge en sammanhållen bild och leda till att förbättra 
kvaliteten och säkerheten i socialtjänstens verksamhet. 

Mer specifika aktiviteter med syfte att öka livskvaliteten är utvecklingsarbetet kring 
måltidssituationer på vård- och omsorgsboendena, utbildning för kostombud och 
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enhetschefer i samarbete med måltidsservice samt utbildning, utveckling av utbud för 
målgruppen inom LSS, utveckling av genomförandeplaner, utveckling av palliativ vård 
samt utbud och handlingsplaner kring våld i nära relationer.  

Nämndstrategier Kommentar 

Motverka ensamhet och 
skapa trygghet. 

Förvaltningen har under året arbetat med flera uppdrag och aktiviteter inom ramen för 
strategin. Den gemensamma strategin för handläggare som träffar sökanden, är att skapa 
ett förtroendefullt samtal där den enskilde ska kunna känna trygghet att inkomma med en 
ansökan. Information ges också de öppna verksamheter som finns i kommunen såsom t 
ex olika mötesplatser, Anhörigcentralen, Saronhuset samt frivilligorganisationer. 
Under året är ett nytt IOP-avtal tecknat med föreningen Soffan om mötesplats i 
Ljungskile. Ytterligare arbete har påbörjats med att se över möjligheterna och skapa flera 
mötesplatser i anslutning till boenden för äldre. 
För att skapa trygghet så har en arbetsgrupp har tillsatts med uppdrag att komma med 
förslag kring hur tillräcklig kompetens kan uppnås i personalgruppen på korttidsenheten, 
hur anhörigstöd kan utformas samt hur lokaler och miljö kan anpassas utifrån målgruppen 
yngre brukare i palliativt skede. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

  Förvaltningen ska ta fram förslag på 
inriktning för daglig verksamhet inom 
LSS och/eller sysselsättning inom 
socialpsykiatrin som möjliggör 
stimulerande utevistelse för 
brukare/hyresgäster på vård- och 
omsorgsboendena. 

Förvaltningen har inte påbörjat arbetet utifrån uppdraget än. 

  Förvaltningen ska prioritera mat- och 
måltidsstunder i kvalitetsarbetet. En 
jämn kvalitet på matens standard 
mellan de olika vård- och 
omsorgsboendena ska eftersträvas. 
Brukarnas/hyresgästernas nöjdhet 
med maten ska öka och särskild vikt 
ska läggas på boenden med sämre 
resultat. 

Under året har arbete inom vård- och omsorgsboendena pågått 
för att förbättra måltidsupplevelsen. Arbetet har kommit olika 
långt i verksamheterna. I den nationella brukarundersökningen 
för 2019 visade Rosenhälls boenden en positiv utveckling, då de 
generellt har förbättrats jämfört med 2018. På bl.a. 2A har 
medarbetarna på samverkansdagar och uppföljningsmöten 
under hösten genom dialog arbetat med måltidsstunderna. Ett 
möte med måltidsservice och enhetscheferna för att prata kring 
maten har genomförts och en planering för att starta upp matråd 
med undersköterskor och boenden planeras. 

  Förvaltningen ska bidra till alternativa 
icke-kommunala boendeformer för 
äldre marknadsförs tydligare, t ex 
genom Bo & Leva-mässan. 

Vid ansökan om insats har biståndsbedömare en god kunskap 
om och ger brukaren information om alternativa insatser, t ex i 
privat regi. Genom detta möjliggörs för den enskilde att hitta och 
välja alternativa utförare till tjänster som efterfrågas samt 
fördröja behov av insatser. 
Arbete utifrån uppdraget har inte påbörjats inom avdelningen för 
social omsorg. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

  Förvaltningen ska prioritera brukares 
delaktighet och inflytande genom att 
utvärdera efterlevnaden av 
genomförandeplaner. 

En viktig förutsättning för utveckling av brukares delaktighet och 
inflytande i genomförandeplaner är att säkerställa att all personal 
har kunskap om rutiner och arbetssätt kring 
genomförandeplaner, system och kontaktpersonens roll. 
Utförarsidans olika verksamheter befinner sig vid olika 
utgångslägen för att ta sig an detta uppdrag. I takt med de olika 
verksamheternas övergång till IBIC och den nya Lifecare 
utförare-modulen görs insatser i både system och arbetssätt. 
Några av verksamheterna har kommit långt i detta arbete medan 
andra under året har påbörjat grundarbetet för att på sikt ta sig 
an uppdraget. Ett extra fokus har varit på boendena på 
Rosenhäll, korttid och trygg hemgång, där kompetensutveckling 
har getts kring genomförandeplaner, rutiner för hur 
genomförandeplaner ska arbetas med samt överlämning när 
brukare flyttar hem (hemtjänst) eller till annat boende. 

  Förvaltningen ska belysa hur boendes 
hälsosituation inom LSS kan förbättras 
genom arbetssätt och strukturer som 
understödjer god kosthållning och 
fysisk aktivitet, till exempel genom en 
omvärldsanalys. 

Förvaltningen har inte påbörjat arbetet utifrån uppdraget än. 

  Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2019–2021 och 2020–2022 fått i 
uppdrag att påbörja arbetet för att 
inrätta en palliativ avdelning (KF ÖS 7) 

Förvaltningen har påbörjat att utveckla den palliativa vården och 
arbetet med att inrätta palliativ avdelning på Rosenhäll med 
syftet att trygga och säkerställa att personer i får en god vård i 
livets slut. Målgruppen förväntas vara yngre brukare i sent 
palliativt skede med omfattande behov. En arbetsgrupp har 
tillsatts med uppdrag att komma med förslag kring hur tillräcklig 
kompetens kan uppnås i personalgruppen, hur anhörigstöd kan 
utformas samt hur lokaler och miljö kan anpassas utifrån 
målgruppen yngre brukare i palliativt skede. Rapport planeras till 
socialnämnden i vår. 

  Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2019–2021 fått i uppdrag att starta upp 
ett nytt korttidsboende för barn (KF ÖS 
7) 

Under året har översyn och planering för omstrukturering av 
korttidsverksamheten genomförts för att bättre tillgodoses 
målgruppernas behov. En ny korttidsverksamhet, Ridhusgatan, 
har planerats under hösten och kommer att öppna kort efter 
årsskiftet. Målgruppen på Ridhusgatan är unga och vuxna, vilka 
kommer få fler möjligheter att nyttja aktiviteter som finns i 
centrum t ex badhus och museum. Övriga korttidsverksamheter 
är Skidlöpargränd, Myråsvägen 6A och Myråsvägen 6B. Alla 
dessa har möjlighet att ta emot barn. 
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Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
man T3 
2019 

Resultat 
totalt T3 
2019 

  Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, ska 
öka 

83 90 85 

Kommentar Den nationella brukarundersökningen pågick under våren. Resultatet av undersökningen presenterades 
under senhösten. Brukarnas helhetsbedömning, enligt brukarundersökningen, visar ett bra resultat med ett tydligt 
trendbrott i positiv riktning. Brukarnöjdheten har ökat 2019 till 85 % jämfört med 81 % 2018. Skillnaderna mellan 
kvinnor och män har jämnats ut. Männen är generellt sett mer nöjda än kvinnorna (män 90 % och kvinnor 83 %). 
Förändringarna i brukarnöjdheten de senaste åren är ändå relativt små och det är svårt att hitta enskilda orsaker till 
förändringarna. 
 
Det sammanlagda resultatet och de förbättringsområden som har identifierats i hela undersökningen utgör grund i 
verksamhetsutvecklingen och har till viss del bearbetas i verksamhetsplaneringen för 2020. Huvuddelen av 
förbättringsarbetet kommer att ske under året i verksamheterna och till stor del ha samma inriktning som under 2019. 
Målsättningen är att öka brukarnöjdheten hos de äldre genom att bland annat införa fler kvalitetsråd/brukarråd på 
boendena. 

  Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, ska öka 91 90 91 

Kommentar Den nationella brukarundersökningen pågick under våren. Resultatet av undersökningen presenterades 
under senhösten. Brukarnas helhetsbedömning, enligt brukarundersökningen, visar fortfarande ett bra resultat. 
Brukarnöjdheten har samma nivå 2019 som 2018 med 91 %. Skillnaderna mellan män och kvinnor är små. Kvinnorna 
är något mer nöjda än männen (kvinnor 91 % och männen 90 %). Förändringarna i brukarnöjdheten de senaste åren 
är relativt små och det är svårt att hitta enskilda orsaker till förändringarna. Vid jämförelse mellan offentligt och enskild 
regi framgår att brukarna är något mer nöjd i enskild regi, 93 % jämfört med 91 % 
 
Det sammanlagda resultatet och de förbättringsområden som har identifierats i hela undersökningen utgör grund i 
verksamhetsutvecklingen och har till viss del bearbetas i verksamhetsplaneringen för 2020. Huvuddelen av 
förbättringsarbetet kommer att ske under året i verksamheterna och till stor del ha samma inriktning som under 2019. 
Målsättningen är att brukarnöjdheten hos de äldre ska vara kvar på samma höga nivå som tidigare år. 

  Andel genomförandeplaner    

Kommentar Syftet med måttet är att följa utvecklingen av andel brukare med aktuella genomförandeplaner inom 
social omsorg och inom barnavården. Detta kommer att möjliggöras först då den nya modulen, Lifecare utförare, är 
införd och verksamheterna har övergått till IBIC. Den nya modulen ger enkla verktyg att följa upp antalet individer i 
verksamhetssystemet med status på andelen med aktuella genomförandeplaner. 

 

8. Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya 

arbetsmetoder bland annat genom en utökad digitalisering 

Socialnämnden har flera pågående uppdrag och aktiviteter inom ramen för strategin. 
Digitalisering och automatisering är prioriterade områden inom förvaltningen i syfte att 
öka brukarnas trygghet, service samt minska den interna administrationen. 
Socialtjänstens digitala medarbetare, Robin, arbetar i dagsläget i 13 olika processer 
rörande t ex registrering, hantering och kontroll av olika moment. Under hösten har 
arbetet börjat med att se vilka möjligheter artificiell intelligens, AI, samt Office 365 kan 
ge framöver. 
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I förvaltningens största verksamhetssystem införs flera nya moduler och ny teknik, som 
underlättar och delvis förändrar/förenklar arbetssätten i verksamheten. 

Förvaltningen har under året arbetat med att ta fram lämpliga verksamheter att utföra i 
alternativ regi. Nya förfrågningsunderlag är för valfrihetssystem är beslutade av 
socialnämnden. En redovisning över alternativa driftsformer är presenterad. Under 
hösten har socialnämnden fattat beslut om att upphandla den kommunala driften av vård 
och omsorg i Ljungskile. 

Nämndstrategier Kommentar 

Tänka nytt genom 
innovation och alternativa 
lösningar. 

Förvaltningen har flera aktiviteter och uppdrag inom ramen för strategin. Digitalisering och 
automatisering är prioriterade områden inom förvaltningen. Ett samarbete med Uddevalla 
Energi har påbörjats där tester med bland annat olika sensorer kommer att testas. Vår 
digitala medarbetare, Robin, arbetar i dagsläget i 13 olika processer. 
- Registrering av matlådor inkl förbehållsbelopp. 
- Registrering av frånvaro t ex sjukhus, korttidsboende och trygg hemgång. Vid 
korttidsboende registreras även vård- och kostavgift automatiskt 
- Hantering av loggposter vid frånvaro och nya beslut från biståndshandläggaren 
- Kontroll av hjälpmedelsfaktura 
- Kontroll av inaktiva hsl-ärenden 
- Kontroll om trygghetslarmet ej är avslutat 
- Registrering av vaccin så att faktura går till brukare 
- Hanterar hela processen från ansökan till beslut vid sjuklönekostnader 
- Utbetalning av habiliteringsersättning. 
Utveckling pågår av automatiserad handläggning av ekonomiskt bistånd och aviseringar 
om ny inkomst från pensionsmyndigheten. Förvaltningen har identifierat ytterligare ett 20-
tal processer, där Robin kan göra en insats. Exempel på sådana processer är olika 
former av ansökningar, tillsättning av vikarier, schemaläggning och orosanmälningar. 
Under hösten har vi börjat titta på möjligheterna att använda artificiell intelligens, AI, samt 
vilka möjligheter Office 365 kan ge oss framöver. Andra saker som förvaltningen har 
börjat titta på under hösten 2019 och kommer arbeta vidare med under 2020 är 
medicinrobotar och inkontinenshjälpmedel med sensorer. Förberedelser har startat 
hösten 2019 för att införa e-tjänster inom flera områden där medborgare kan ansöka, följa 
sitt ärende och kommunicera digitalt med kommunen. 
Familjerättsverksamheten har testat taligenkänning. Förhoppningen om att frigöra tid för 
handläggarna i samband med dokumentation infriades inte. Ett nytt försök pågår med 
barnsekreterarna inom familjehemsenheten där mer dokumentation görs och där 
möjligheten att frigöra tid är större och därigenom kunna se om detta avlastar 
handläggarna. 
Inom förvaltningen undersöks löpande vilka IT-lösningar som skulle kunna vara möjliga 
att använda för att hushålla med resurserna och göra den enskilde mer självständig. Inom 
verksamhetssystemet Procapita införs flera nya Lifecare moduler, dels ny teknik, dels för 
att underlätta arbetet i verksamheten. Vi har påbörjat arbete med att införa säkrare 
inloggning då alltfler av medarbetarna har mobiltelefonen som ett arbetsverktyg. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

  Förvaltningen ska skapa bättre 
förutsättningar för att möta en variation 
av brukarbehov genom olika typer av 
driftsformer genom LOU och LOV. 
Målsättningen ska vara att cirka 25 % 
av nämndens verksamhet ska utföras i 
extern regi. 

Förvaltningen har under året arbetet med att ta fram lämpliga 
verksamheter att utföra i alternativ regi i syfte att få lägre 
kostnader med minst bibehållen kvalitet. Nya 
förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänst och 
boendestöd är beslutade av socialnämnden i augusti. Under året 
har avtal tecknats med de utförare som hittills fått tillstånd från 
Inspektionen för vård och omsorg att bedriva hemtjänst. 
Socialnämnden har också fått klartecken, efter begäran till 
kommunfullmäktige, till att få utföra alternativa driftsformer i 
socialtjänstens verksamheter. En redovisning över alternativa 
driftsformer är presenterad för nämnd och som svar på uppdrag 
från kommunfullmäktige. Under hösten har socialnämnden fattat 
beslut om att upphandla den kommunala driften av vård och 
omsorg i Ljungskile. 

  Förvaltningen ska ta fram förslag på 
hur nämndens processföring i 
förvaltnings- och kammarrätt kan 
effektiviseras, gärna i samverkan med 
andra kommuner. 

För att effektivisera processföringen i domstol använder sig 
Utredningsenheten inom missbruk samt Barn och unga (och vid 
behov familjehemsenheten) idag av skype-möten då 
förhandlingar i domstol ska hållas. Detta har prövats vid ett flertal 
tillfällen under sommaren. Användning av metoden bygger på att 
det finns lediga skyperum hos dels domstolen, dels på 
Tingsrätten i Uddevalla då sekretesskyddad uppkoppling krävs, 
vilket sägs saknas i kommunen. Arbetssättet sparar mycket tid 
för personalen och ses som en stor effektivisering av arbetstid. 
Flera kommuner i Fyrbodal använder sig idag av detta 
arbetssätt. Avdelningen kommer att följa utvecklingen framåt. 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2018–2020 fått i uppdrag 
att söka och använda de riktade 
statsbidragen som finns tillgängliga 
(KF ÖS 8) 

Socialnämnden följer kontinuerligt via socialtjänsten 
(förvaltningen) information om möjlighet att rekvirera riktade 
statsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde. Under år 
2019 har socialtjänsten sökt statsbidrag för bl a förstärkning 
inom äldreomsorgen, habiliteringsersättning och stimulansmedel 
för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag 
att Uddevalla kommun vill vara en 
attraktiv arbetsgivare, därför strävar 
kommunen efter att erbjuda alla 
anställda heltid, och deltid som en 
möjlighet (KF ÖS 8) 

Kommunal och Sveriges kommuner och regioner har kommit 
överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. 
Lokalt har arbetet med att nå en hållbar långsiktig lösning för att 
kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad pågått under hela 
året. Arbetet har utgått från framtagen handlingsplan, som följer 
SKL:s rekommendationer. Den är framtagen i samarbete med 
verksamheterna, HR, Kommunal och Vision. Styr- och 
arbetsgrupper har upprättats för att arbeta kommunövergripande 
med heltidsresan där även de fackliga organisationerna ingår. 
Heltidsresan ska genomföras för att ta vara på den befintliga 
kompetensen och trygga rekryteringsbehovet framöver, för att bli 
en mer attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda 
heltidsanställningar till de som vill samt för att öka jämställdheten 
i arbetslivet och samhället genom heltidsarbete som bland annat 
kan ge en stabilare ekonomi. 
Under våren tillträdde en projektledare och två schemaläggare. 
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Politiska uppdrag Kommentar 
Syftet med tjänsterna är att hjälpa verksamheterna med 
förändringsarbetet och att implementera de nya arbetssätten 
som kommer att krävas för att lyckas med genomförandet av 
heltidsresan. 
Det första området, Rosenhäll, startade skarpt i oktober, enligt 
plan. Före starten har alla medarbetare, Kommunal och 
enhetschefer fått utbildning i verksamhetsplanering och vad 
heltidsresan innebär. Alla medarbetare har fått välja om de ville 
gå upp till heltid. Resultatet blev cirka 10 årsarbetare. Den 
överkapaciteten har planerats ut vid sjukdom och semester och 
har inneburit att behovet av vikarier från bemanningsenheten har 
kunnat halverats. Det återstår fortfarande mycket arbete för att få 
heltidsresan att fungera optimalt både för medarbetare, 
enhetschefer, administratörer och schemaplanerare. 
Tidsplanen för utrullande av heltidsresan för övriga 
verksamheter är framtagen och nästa område är 
Österängen/Kaprifol där förberedelser är påbörjade. Målet är att 
alla verksamheter ska vara igång vid årsskiftet 2020/2021. 
Under hösten har parterna, Uddevalla kommun och Kommunal, 
haft olika uppfattning om hur tillämpningen av det centrala 
avtalet ska tillämpas i arbetet med heltidsresan. De olika 
uppfattningarna har lett till förhandlingar, där utfallet kan komma 
att påverka planeringen för hela heltidsresan inför 2020. 

 

9. Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade 

studieresultat 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 
 
10. Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och 

närproducerad mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

11. Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller 

skola 

Förvaltningen har under perioden slutfört uppdraget om att beskriva en sammanslagning 
av sektionen för försörjningsstöd och arbetsmarknadsavdelningen. Under året har beslut 
fattats och arbete pågått för att överföra ansvaret för försörjningsstöd till 
arbetsmarknadsavdelningen. Syftet med förändringen är att fler kommuninvånare med 
försörjningsstöd ska komma ut i egenförsörjning, att skapa en väg in för 
kommuninvånaren samt att få en effektivare organisation. 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

  Socialnämnden ska tillsammans med 
kommunstyrelsen och barn- och 
utbildningsnämnden samverka tätare 
kring personer som uppbär 
försörjningsstöd i syfte att lyfta fler ur 
långvarigt bidragsberoende. 

Kommunfullmäktige har i november beslutat att 
försörjningsstödet ska överföras från socialnämnden till 
kommunstyrelsen och organiseras under 
arbetsmarknadsavdelningen. Överföringen sker i början av 
2020. Syftet och målsättningen med förändringen är att fler 
kommuninvånare med försörjningsstöd ska komma ut i 
egenförsörjning, att skapa en väg in för kommuninvånaren 
samt att få en effektivare organisation. Digitalisering och 
automatisering av försörjningsstödet pågår, men processen 
har tagit längre tid än förväntat. Målet är bl a att uppnå en 
effektivisering av handläggningsarbetet för att frigöra 
handläggarresurser. 

 

12. Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala 

kulturfastigheter 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

13. Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med 

Gustafsberg och Lyckorna som speciella landmärken 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 
 
14. Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande 

infrastrukturinvesteringar samt platser som anses viktiga för unika 

boendemiljöer. Detta möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal 

service 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 
Förvaltningen arbetar dock med strukturomvandling för att skapa mer differentierat 
utbud av olika boendeformer för att möta framtida behov. Grunden för det påbörjade 
utvecklingsarbetet är den av socialnämnden antagna "boendeplan och aktivitetscentra 
för äldre", där grundtanken mycket förenklat är att koppla olika boendetyper och 
aktivitetscentra till varje del av kommunen. Även andra målgrupper kan ingå i denna 
planering. 

15. Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för 

naturupplevelse, boende och turism 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 
 
16. Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 
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17. Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga 

kustmiljön 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens avslutade uppdrag 

Politiska uppdrag Kommentar 

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 
fått i uppdrag att ta fram underlag för att kunna 
överväga olika driftsformer inom nämndens 
verksamhetsområde och att överväga om LOV (lag 
om valfrihet) skall tillämpas inom fler områden (KF 
ÖS 5) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt socialnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att ta 
fram underlag för att kunna överväga olika driftsformer inom 
nämndens verksamhetsområde och att överväga om LOV (lag 
om valfrihet) skall tillämpas inom fler områden 
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram lämpliga 
verksamheter att utföra i alternativ regi i syfte att få lägre 
kostnader med minst bibehållen kvalitet. En begäran till 
kommunfullmäktige är ställd om att få utföra alternativa 
driftsformer i socialtjänstens verksamheter. Nya 
förfrågningsunderlag för valfrihetssystemet inom hemtjänst och 
boendestöd är beslutade av socialnämnden i augusti. 
Socialnämnden har 2019-10-16 beslutat att godkänna 
socialtjänstens skrivelse om alternativa driftsformer inom 
socialnämndens verksamhetsområde. Skrivelsen svarar på 
uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan och syftar till 
att ge ett underlag för att kunna överväga olika driftsformer 
inom socialnämndens verksamhetsområde. Skrivelsen redogör 
för givna uppdrag, kommunrättsliga regler, olika driftsformer, 
nuvarande driftsformer, berörda verksamheter samt 
resonemang kring lämpliga verksamheter att utföra i alternativ 
driftsform. 

Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 
fått i uppdrag att höja habiliteringsersättningen (KF 
ÖS 7) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt socialnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att 
höja habiliteringsersättningen 
Förvaltningen har sökt statsbidrag. Det kommer att betalas ut 
under sista halvåret 2019. Statsbidraget kommer att användas 
till en extra utbetalning per månad av habiliteringsersättning 
under perioden juni-december 2019. Ersättningen är i nuläget 
47 kr per heldag och det är en extra utbetalning med 90 kr per 
dag under perioden för de dagar brukaren är på daglig 
verksamhet minst 3 timmar 
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Verksamhetsområde Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 

Individ och familjeomsorg Antal köpta vårddagar missbruk 
under året 1 680 2 074 3 507 4 131 2 954 

Individ och familjeomsorg Antal hushåll med 
försörjningsstöd under året 1 341 1 400 1 272 1 311 1 399 

Insatser enligt LSS/SFB Antalet personer med beslut om 
LSS-insats vid årets slut 441 475 495 491 526 

Insatser enligt LSS/SFB 
Antal personer med verkställda 
beslut om boende enl LSS vid 
årets slut 

194 191 209 209 235 

Insatser enligt LSS/SFB 
Antal personer med beslut om 
personlig assistans enl SFB vid 
årets slut 

94 89 82 80 79 

Omsorg om äldre och 
funktionsnedsatta 

Antal personer med beslut om 
hemtjänst och boendestöd 
(interna och externa) vid årets 
slut exkl servicebostäder 

1 121 1 149 1 206 1 181 1 128 

Omsorg om äldre och 
funktionsnedsatta 

Antal biståndsbedömda 
hemtjänst- och 
boendestödstimmar /månad exkl 
servicebostäder 

44 307 46 334 44 948 39 707 39 783 

Omsorg om äldre och 
funktionsnedsatta 

Antal platser i särskilda boenden 
inkl korttids- och 
rehabiliteringsplatser 

707 704 695 689 665 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr SN 2020/00025  

Ändringar i socialnämndens delegeringsordning 

Sammanfattning 

Socialnämndens delegeringsordning anger delegationsnivå och förutsättningar i en rad 

olika frågor vid beslutsfattande. Delegeringsordningen behöver löpande ses över. 

Förändringarna i delegeringsordningen föreslås utifrån att ansvaret för försörjningsstöd 

övergår till Kommunstyrelsen, socialtjänstens organisationsförändring 2019-05-01, 

personalförändringar inom socialjour och barn och unga, förändrat arbetssätt och behov 

av ökad styrning.  Med anledning av detta föreligger behov av förändringar och 

kompletteringar i socialnämndens delegeringsordning.     

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-24. 

Socialnämndens delegeringsordning med föreliggande förslag.     

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

  

att anta föreliggande förslag till ändringar i socialnämndens delegeringsordning och att 

de ska gälla fr o m 2020-03-01, 

  

att förordna 1:e socialsekreterare Emma Olsson Vestbjerg och Joanna Gustafsson att 

besluta om handräckning enligt 43 § 2 p LVU samt återkallande av handräckning, samt  

  

att återkalla Tanja Siladjis, Zandra Salomonssons, Gunilla Gustavsson Eks samt Marika 

Dahlgrens förordnande att besluta om handräckning enligt 43 § 2 p LVU samt åter-

kallande av handräckning. 
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Handläggare 

Administrativ chef Lars Alfredsson 

Telefon 0522-69 70 23 
Lars.g.alfredsson@uddevalla.se 

 

Ändringar i socialnämndens delegeringsordning 

Sammanfattning 

Socialnämndens delegeringsordning anger delegationsnivå och förutsättningar i en rad 

olika frågor vid beslutsfattande. Delegeringsordningen behöver löpande ses över. 

Förändringarna i delegeringsordningen föreslås utifrån att ansvaret för försörjningsstöd 

övergår till Kommunstyrelsen, socialtjänstens organisationsförändring 190501, 

personalförändringar inom socialjour och barn och unga, förändrat arbetssätt och behov 

av ökad styrning.  Med anledning av detta föreligger behov av förändringar och 

kompletteringar i socialnämndens delegeringsordning.      

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-24. 

Socialnämndens delegeringsordning med föreliggande förslag.      

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att anta föreliggande förslag till ändringar i socialnämndens delegeringsordning och att 

de ska gälla fr.o.m. 2020-03-01, 

 

att förordna 1:e socialsekreterare Emma Olsson Vestbjerg och Joanna Gustafsson att 

besluta om handräckning enligt 43 § 2 p. LVU samt återkallande av handräckning samt  

 

att återkalla Tanja Siladjis, Zandra Salomonssons, Gunilla Gustavsson Eks samt Marika 

Dahlgrens förordnande att besluta om handräckning enligt 43 § 2 p. LVU samt 

återkallande av handräckning. 

 

   

Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten har ny organisation från och med 2019-05-01. En förändring som skett är 

att tidigare verksamhetsområden upphört och nya avdelningar och sektioner har 

tillskapats. Med anledning av detta har avdelning-, sektions- och enhetsnamn i 

delegeringsordningen rättats så att de överensstämmer med nuvarande organisation. 

Inom biståndsenheten heter numera handläggarna biståndshandläggare SoL samt 

biståndshandläggare LSS, även detta har rättats.  
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Sveriges kommuner och landsting (SKL) heter numera Sveriges kommuner och 

regioner (SKR), detta har rättats. Under anmärkning finns i vissa frågor hänvisning till 

meddelandeblad eller cirkulär. En översyn har gjorts så att hänvisningarna är korrekta.  

 

Ansvaret för handläggning av försörjningsstöd överflyttas från Socialnämnden till 

Kommunstyrelsen fr o m 2020-02-15 och behov föreligger ej längre av att ha detta 

reglerat i socialnämndens delegeringsordning. Med anledning av detta föreslås att 

punkterna 1.6, 3.1, 3.3 – 3.11, 3.55, 3.79 – 3.81, 14.31, 14.32 samt ordet 

försörjningsstöd i 3.79 stryks ur socialnämndens delegeringsordning.  

 

Enligt 43 § p.2 LVU ska polismyndigheten eller, om det gäller en transport av någon 

som vårdas i ett sådant särskilt hem som avses i 12 § LVU, Kriminalvården lämna hjälp 

för att på begäran av socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden 

har förordnat genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag, 

dvs. en handräckningsbegäran. JO har uttalat att ett förordnade skiljer sig från 

delegation på så sätt att det ska framgå vem som nämnden har bestämt att uppgiften ska 

anförtros till. Beslutet skiljer sig således från delegation genom att det inte är tillräckligt 

att ange att behörigheten tillkommer en anställd som har en viss arbetsuppgift. Då 

förändringar skett avseende socialjourens samt området barn och unga föreligger behov 

av att förordna följande personer att besluta om handräckning enligt 43 § 2 p. LVU samt 

återkallande av handräckning; 1:e socialsekreterare Emma Olsson Vestbjerg och Joanna 

Gustafsson. Följande personer har avslutat sin anställning inom socialjouren och 

myndighetsutövningen barn och unga och deras förordnade föreslås därför återkallas; 

Tanja Siladji, Zandra Salomonsson, Gunilla Gustafsson Ek samt Marika Dahlgren.  

 

Vid utredning av barn och unga samt vid placering i familjehem eller hem för vård och 

boende kan ekonomiskt bistånd beviljas från sektionen för barn och unga. Vid översyn 

konstateras att %-satserna skiljer sig beroende på om det avser under utredning eller i 

samband med och under placering. Förslag lämnas att %-satserna under utredning 

ändras så att de är samma som vid placering. Förslag lämnas också att komplettera 

punkterna med en nivå om 100% av basbeloppet per år med delegation enhetschef för 

att möjliggöra att fatta beslut om högre belopp i akuta situationer.  

 

Idag är beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som tidigare varit 

familjehem delegerat till arbetsutskott. Förslag lämnas att beslutet delegeras till 

enhetschef i de fall ersättningen följer Sveriges kommuner och regioners (SKR´s) 

rekommendationer. I de fall ersättningen ska överstiga SKR´s rekommendationer 

föreslås nivån vara oförändrad, dvs. arbetsutskott. Delegationsnivåerna blir med 

föreslagen förändring samma som för ersättning till familjehem.  

 

Bistånd i form av placering på Athenagården HVB, stödboendet Edingen samt 

träningsboende BoU är idag delegerat till 1:e socialsekreterare. För att få en ökad 

styrning, tydliggöra hemmaplansstrategin och att säkerställa att rätt barn och unga har 

rätt placering föreslås att delegation att besluta om bistånd till placering på HVB, 
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Stödboende och träningsboende i egenregi till ändras till enhetschef barn och unga samt 

socialsekreterare socialjouren.  

 

Delegation avseende bistånd i form av skyddat boende vid våld i nära relation är idag 

reglerat i Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd och denna upphör 

att gälla för socialtjänsten i samband med att försörjningsstödet flyttas över till 

Kommunstyrelsen. Ansvaret för att utreda ansökningar och anmälningar vid våld i nära 

relation samt ev. beviljande av bistånd till skyddat boende/kvinnojour för våldsutsatta 

kommer fortsatt att ligga på socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Med anledning 

av detta behöver frågan regleras i delegationsordningen. Förslag lämnas att beslut om 

skyddat boende i egenregi samt vid extern utförare delegeras till enhetschef. I samband 

med en akut placering i skyddat boende kan behov av akut ekonomiskt bistånd till t ex 

mat, blöjor eller resa uppstå. För att underlätta handläggning vid placeringen föreslås att 

beslut om ekonomiskt bistånd i samband med placering i skyddat boende vid våld i nära 

relation delegeras enligt följande; socialsekreterare 20% av basbeloppet, 1:e 

socialsekreterare 35 % av basbeloppet och enhetschef högst 100 % av basbeloppet.  

 

Ordet äktenskapsdispens i kap 6 föreslås strykas då lagstiftningen förändrats och 

möjligheten till äktenskapsdispens tagits bort.  

 

Beslut om rättsgenetisk undersökning regleras i Föräldrabalken och avser faderskap. 

Beslut om detta är delegerat till familjerättssekreterare. Rättsgenetisk undersökning 

avseende moderskap regleras ej i Föräldrabalken, vilket innebär att beslut om detta ska 

fattas med stöd av 4 kap 1 § SoL. I dag är det ej reglerat i delegeringsordningen och 

förslag lämnas om att rättsgenetisk undersökning även vid moderskap delegeras till 

familjerättssekreterare.   

 

Förslag lämnas om att stryka skrivningen i delegeringsordningen avseende timmar vid 

beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet (hemtjänst). Detta då beslut inte fattas om 

tid längre med anledning av införande av IBIC och ny ersättningsmodell.   

 

Förslag lämnas att stryka skrivningen avseende samråd med platssamordnare vid beslut 

korttidsboende samt att platssamordnare prioriterar vid beslut om vård- och 

omsorgsboende då det är metodfrågor och ej behöver vara reglerat i 

delegationsordningen.  

 

Punkten 9.12 har kompletterats med ett förtydligande att det avser beslut om bostad 

med särskild service enligt SoL för personer med personkretstillhörighet. Förslag 

lämnas om att delegationen ändras till enhetschef vid egenregi för ökad styrning och 

ledning samt att delegation avseende beslut om köp av extern plats ska vara delegerat 

till arbetsutskott.  

 

Beslut om tillfälligt köp av plats för utskrivningsklar patient i avvaktan på ordinarie 

plats är idag delegerat till enhetschef inom biståndsavdelningen samt sektionschef vid 
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sektionen för missbruk och socialpsykiatri. Då organisationen förändrats och för att det 

ska vara lika oavsett enhet och verksamhetsområde föreslås att beslutet delegeras till 

enhetschef vid sektionen för vuxen och funktionshinder.  

 

Individ- och familjeomsorgen har ett uppdrag att skapa ett större utbud av boendeformer 

LSS samt införande av boendestöd LSS. Arbetet har påbörjats och ska medföra 

möjlighet till ökad självständighet för enskilda brukare som har egna resurser att flytta 

från gruppbostad till servicebostad eller att bo i ordinärt boende. I uppdraget ingår att 

starta ett boendestöd LSS, vilket ännu inte är färdigt. Denna insats är inte reglerad i 

delegeringsordningen och förslag lämnas att beslutet delegeras till biståndshandläggare 

LSS. Det får då samma nivå för beslutsfattande som boendestöd inom socialpsykiatrin.  

 

Förslag lämnas av att lägga till beslut om bistånd i form av kontaktperson enligt SoL till 

personer med funktionsnedsättning då detta ej är reglerat i delegeringsordningen. Beslut 

avseende kontaktperson till andra målgrupper delegerat till enhetschef och förslag 

lämnas därför att även detta beslut delegeras till enhetschef. 

 

För att en biståndshandläggare LSS ska kunna inleda utredning vid ansökan om 

boendestöd LSS eller kontaktperson SoL till personer med funktionsnedsättning föreslås 

att beslut om att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL delegeras till 

biståndshandläggare LSS. Beslutet får då samma nivå för beslutsfattande gällande 

inledande av utredning som inom t ex socialpsykiatrin.  

 

Beslut om bostad med särskild service enligt LSS till vuxna är i dag delegerat till 1:e 

LSS-handläggare. För att få en ökad styrning och säkerställa att rätt insats utifrån behov 

ges föreslås att delegation att besluta om insatsen ändras till enhetschef sektion vuxen 

och funktionshinder. Föreslås även ändring på samma grunder gällande förhandsbesked 

om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt i kommunen, dvs ändring av 

nivå från 1:e LSS-handläggare till enhetschef sektion vuxen och funktionshinder. 

 

Beslut att polisanmäla misstanke om vissa brott mot underårig är delegerat till 

enhetschef inom barn- och ungdomsvård. Beslut att ej polisanmäla misstanke om vissa 

brott mot underårig är delegerat till arbetsutskott samt ordförande/vice ordförande i 

brådskande fall. Förslag lämnas att ändra delegationsnivå så att enhetschef även kan 

fatta beslut om att ej polisanmäla misstanke om vissa brott mot underårig. 

Utgångspunkten för detta är att bedömning och beslut i denna fråga delvis kan 

jämställas med de bedömningar och ställningstaganden som görs vid skyddsbedömning 

i ärenden avseende barn och unga dagligen och där är ansvaret idag delegerat till 

tjänstemannanivå.  

 

Beslut om återbetalningsskyldighet när det gäller ärenden inom personlig assistans där 

ekonomiskt stöd har lämnats p g a felaktiga grunder och felaktiga underlag är delegerat 

till administrativ chef.  Då dessa ärenden kan vara av större och övergripande karaktär 

föreslås att dessa ärenden delegeras till socialchef. 



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

5(5) 

2020-01-24 Dnr SN 2020/00025 

  

 

 

 

 

 

En ny punkt föreslås i delegeringsordningen och det är att socialnämndens ordförande 

får besluta på nämndens vägnar att i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut 

inte kan avvaktas. Detta avser dock ej beslut i individärenden inom individ- och 

familjeomsorg eller social omsorg utan denna punkt kan användas i frågor av 

administrativ art t ex undertecknande av avtal, kontrakt och handlingar som inte får 

undertecknas av tjänstemän enligt delegeringsordningen, men som kräver en skyndsam 

handläggning. 

 

Idag är remissvar gällande frågor av medicinsk karaktär delegerat till medicinsk 

ansvarig sjuksköterska och till avdelningschef inom hälso- och sjukvård. För yttrande 

avseende remisser från myndigheter och organisationer som ej är av medicinsk karaktär 

föreslås att detta delegeras till socialchefen. 

 

 

 

 

Roger Granat Lars Alfredsson  

Socialchef Administrativ chef 

 

 

 

 

Lisa Svanberg 

Processtödjare 

Skickas till 

Ledningsgruppen 

Sektionschefer 

Lisa Svanberg, processtödjare 
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SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING    

Samtliga föreslagna förändringar anges i röd kursiv text. Förslag att ta bort anges genom överstrykning.  
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 
till nämnd  

  

 
1 BESLUT SOM ENLIGT 10 KAP. 4 § OCH 

5 § SOL KAN DELEGERAS TILL 
UTSKOTT MEN INTE TILL TJÄNSTEMAN 

 

  

Utskott som består av 

ledamöter eller ersättare 

i nämnden 

 

 

Ett arbetsutskott skall bestå av minst tre 

ledamöter eller ersättare. 

                    

1.1 Medgivande eller beslut om vård att 

underårig tas emot för stadigvarande vård 

och fostran i enskilt hem som inte tillhör 

någon av hans föräldrar eller annan 

vårdnadshavare. 

 

6 kap. 6 § SoL  Medgivande avser privatplacering och 

beslut om vård avser placering i annat 

enskilt hem/familjehem.   

Beslut om placering enligt 4 kap 1 § SoL 

alt. 11 § LVU ska alltid fattas. 

 

1 + 5   

1.2 Övervägande om vård i annat hem än det 

egna fortfarande behövs 

 

6 kap. 8 § SoL  Övervägande är inte ett beslut. Bestäm-

melsen innebär att nämnden minst en 

gång var 6: e månad är skyldig att över-

väga om vård enligt socialtjänstlagen 

fortfarande behövs. Den är tillämplig vid 

både SoL-placeringar och privata place-

ringar som nämnden har lämnat med-

givande till.  

Jfr 1.11. 

 

1 + 5   

1.3 Medgivande att ta emot barn med hemvist 

utomlands för adoption 

6 kap. 6 och 12 § 

SoL 

 

  1 + 5   

1.4 Återkallelse av medgivande till adoption 

 

6 kap. 13 § SoL   1 + 5   

1.5 Vägran att samtycka till att adoptionsför-

farande får fortsätta 

 

6 kap. 14 § SoL   1 + 5   
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Nr Ärende  Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 
till nämnd 

  

 

 

1.6 Beslut om att föra talan hos förvaltnings-

rätten om återkrav för ekonomisk hjälp 

enligt 9 kap. 1 § SoL 

 

9 kap. 3 § SoL jfr 

med 10 kap. 4 § 

2 st. SoL 

 

  1 + 5   

1.7 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten 

om vård enligt LVU 

 

4 § LVU 

 

  1 + 5   

1.8 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

barn och ungdom under 20 år 

6 § 1 st. LVU 

 

 Se även 2.1 ang. möjlighet för ordföran-

den eller annan som nämnden förordnat 

att fatta sådant beslut. 

 

1 + 5   

1.9 Beslut om hur vården skall ordnas och var 

den unge skall vistas under vårdtiden 

 

11 § 1 st. LVU  Jfr 2.2 och 2.3. Obs. gäller även utlands-

vistelse. 

 

1 + 5   

1.10 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget 

hem under vårdtiden 

 

11 § 2 st. LVU  Jfr 2.2 och 2.3. 1 + 5   

1.11 Övervägande om vård med stöd av 2 § 

LVU fortfarande behövs 

 

13 § 1 st. LVU  Jfr 1.2. 1 + 5   

1.12 

 

Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU 

skall upphöra 

 

13 § 2 st. LVU   1 + 5   

1.13 Övervägande om beslut om umgänge eller 

hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 

2 st. 1 p. och 2 p. fortfarande behövs 

14 § 3 st. LVU  Bestämmelsen innebär att nämnden 

minst en gång var tredje månad är skyl-

dig att överväga om ett beslut om um-

gänge eller hemlighållande av vistelseort 

fortfarande behövs.  

Jfr 1.2. 

 

1 + 5   
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Nr Ärende  Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 
till nämnd 

  

 

 

1.14 Beslut om att vården skall upphöra 21 § 1 st. LVU  Beträffande kvarstående ansvar för kom-

munen se Socialstyrelsens meddelande-

blad: Ny bestämmelse om stöd och hjälp 

till barn och unga som har varit place-

rade publicerat juni 2009 samt 5 kap. 1 

§ SoL. 

 

1 + 5   

1.15 Beslut om regelbunden kontakt med sär-

skilt kvalificerad kontaktperson eller 

behandling i öppna former 

 

22 § 1 st. LVU   1 + 5   

1.16 Prövning av om beslut om förebyggande 

insats skall upphöra att gälla 

 

22 § 3 st. LVU  Bestämmelsen innebär att nämnden 

minst en gång var 6: e månad skall pröva 

om insatsen fortfarande behövs. 

 

1 + 5   

1.17 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 

§ 1 st. LVU skall upphöra 

 

22 § 3 st. LVU 

 

  1 + 5   

1.18 Ansökan hos förvaltningsrätten om flytt-

ningsförbud 

 

25 § LVU 

 

 Jfr 25 § LVU. 1 + 5   

1.19 Övervägande om flyttningsförbud fort-

farande behövs 

 

26 § 1 st. LVU  Jfr 1.2. 

Övervägande minst var tredje månad. 

 

1 + 5   

1.20 Beslut om att flyttningsförbud skall upp-

höra 

 

26 § 2 st. LVU 

 

  1 + 5   

1.21 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 

 

27 § 1 st. LVU  Jfr 2.4. 1 + 5   

1.22 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 

 

43 § 1 p. LVU  Jfr 2.5. 1 + 5   
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Nr Ärende  Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 
till nämnd 

  

 

 

1.23 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller omhän-

dertagande med stöd av LVU 

 

43 § 2 p. LVU  Jfr 2.6.  1 + 5   

1.24 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten 

om vård enligt LVM 

 

11 § LVM   1 + 5   

1.25 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 

 

13 § LVM  Beträffande kompletterande beslutan-

derätt se 2.7. 

1 + 5   

1.26 

 

Beslut om att vissa åtgärder inom hälso- 

och sjukvården samt socialtjänsten får 

vidtas trots att barnets vårdnadshavare inte 

är överens om det, förutsatt att vården 

krävs för barnets bästa 

 

6 kap. 13a § FB   1 + 5   
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Nr Ärende  Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 
till nämnd 

  

 

 

 

 
2 BESLUTANDERÄTT ENLIGT LAG 

(s.k. kompletterande beslutanderätt) 

 

   

Beslutanderätten får användas när nämn-

dens beslut inte kan avvaktas. Nämnden 

bör i beslut ange vem som vid varje tid-

punkt har att fatta beslut, i angiven ord-

ning. Beslut skall anmälas vid nämndens 

nästa sammanträde. 

 

   

2.1 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

ungdom under 20 år 

6 § 1 och 2 st. 

LVU 

Ordf., vice ordf., 

annan ledamot som 

nämnden förordnat 

 

Beslutet skall dokumenteras och skrivas 

under av beslutsfattaren. Muntliga beslut 

bör endast förekomma i sådana akuta 

situationer när dokumentation och 

underskrift inte kan avvaktas. Sådana 

beslut dokumenteras i efterhand. 

 

1 + 2   

2.2 Beslut om hur vården ska ordnas och var 

den unge ska vistas under vårdtiden 

 

11 § 1 och 3 st. 

LVU 

            - ” -  1 + 2   

2.3 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget 

hem under vårdtiden 

 

11 § 2 och 3 st. 

LVU 

            - ” -  1 + 2   

2.4 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 2 st. LVU 

 

            - ” -  1 + 2   

2.5 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 

 

43 § 1 p. LVU Ordf. och vice ordf. OBS! Beslutanderätten kan inte delege-

ras till annan ledamot. 

 

1 + 2   
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Nr Ärende  Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 
till nämnd 

  

 

 

2.6 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller omhän-

dertagande med stöd av LVU 

43 § 2 p. LVU Ordf., vice ordf., 

annan ledamot eller 

tjänsteman som 

nämnden förordnat 

 

Jfr 4.12 ang. tjänsteman. 

Beslut dnr SN 2019-01-16 § 6, avseende 

förordnande. Förordnade: ordförande 

Ann-Charlott Gustafsson, 1:e vice 

ordförande Henrik Sundström, 2:e vice 

ordförande Stefan Skoglund. 

 

1 + 2   

2.7 Beslut om hur rätt till umgänge med den 

unge skall utövas när överenskommelse 

inte kan nås med föräldern eller 

vårdnadshavaren 

 

14 § 2 st. 1 p. 

LVU 

Ordförande/vice ord-

förande 

 

Beslutet ska vara tidsbegränsat och gälla 

som längst fram till socialnämndens 

nästa sammanträde 

1 + 2   

2.8 Beslut om att den unges vistelseort inte 

skall röjas för föräldern eller vårdnads-

havaren 

14 § 2 st. 2 p. 

LVU 

Ordförande/vice ord-

förande 

 

Beslutet ska vara tidsbegränsat och gälla 

som längst fram till socialnämndens 

nästa sammanträde 

1 + 2   

2.9 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare  

13 § LVM Ordf., vice ordf., 

annan ledamot som 

nämnden förordnat 

Beslutet skall dokumenteras och skrivas 

under av beslutsfattaren. Muntliga beslut 

bör endast förekomma i sådana akuta 

situationer när dokumentation och 

underskrift inte kan avvaktas. Sådana 

beslut dokumenteras i efterhand. 

 

1 + 2   
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Nr Ärende  Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 
till nämnd 

  

 

 

 

 

INDIVID- OCH FAMILJE-
OMSORG 

 

 

 

 

    

 
3 SOCIALTJÄNSTLAGEN M. M. 

Alla ansökningar om bistånd ska oavsett 
ändamål, prövas enligt 4:1 SoL för att den 
enskilde ska ha möjlighet att få sin sak 
rättsligt prövad. I vissa fall när avslag ges 
enligt 4:1 kan så speciella omständigheter 
föreligga att socialnämnden med stöd av 
4:2 beviljar bistånd. 

 

      

 
Försörjningsstöd etc. 

 

      

3.1 

 

Beslut i ärenden om försörjningsstöd och 

livsföring i övrigt 

 

4 kap. 1 § SoL  En individuell bedömning skall alltid 

göras i biståndsärenden. 

Se Vägledande bestämmelser. 

 

1   

 a) enligt norm och vägledande bestämmel-

ser 

 

 1:e soc.sekr./soc.sekr./ 

handläggare 

 

    

 b) med villkor om praktik eller kompe-

tenshöjande åtgärder 

 

4 kap. 1 § SoL 

och 4 kap. 4 § 

SoL 

 

Socialsekreterare Beslut om villkor förutsätter en bedöm-

ning av sökandens hela sociala situation. 

 

   

 c) vägrande av eller nedsättning av fortsatt 

försörjningsstöd 

 

4 kap. 1 § SoL 

och 4 kap. 5 § 

SoL 

 

Socialsekreterare Beslut om villkor förutsätter en bedöm-

ning av sökandens hela sociala situation. 
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Nr Ärende  Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 
till nämnd 

  

 

 

3.2 Ekonomiskt bistånd vid inflyttning i sär-

skilt boende/bostad med särskild service 

 

4 kap. 1 § SoL Sektionschef vid avd för 

myndighetsutövning, 

sektion vuxen. 

Sektionschef vid sek-

tionen för missbruk och 

socialpsykiatri. individ- 

och familjeomsorg 

 

Gäller dubbelhyra max tre månader vid 

kapitalinnehav (bankmedel, aktier, 

fonder) understigande två prisbasbelopp 

eller fasta tillgångar understigande tio 

prisbasbelopp. 

3   

3.3 Beslut om bistånd i form av förmedling av 

egna medel 

 

4 kap. 1 § SoL 1: e soc.sekr. Beslut skall tidsbegränsas. Åtagandet 

skall dokumenteras. 

 

1   

3.4 Hyresskulder 4 kap. 1 § SoL 

alt. 4 kap. 2 § 

SoL 

 

  1   

 - 30 % av basbeloppet  Socialsekreterare 

 

    

 - 75 % av basbeloppet  1: e soc.sekr. 

 

    

 - därutöver vid mycket brådskande situa-

tion avseende barnfamiljer 

 Enhetschef inom individ- 

och familje-omsorg 

 

    

 - upprepad skuldsättning   Arbetsutskott  

 

 

 + 5   

3.5 Skuldsanering 4 kap. 1 § SoL 

alt. 4 kap. 2 § 

SoL 

 

 Arbetsutskott  

 

 5   
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Nr Ärende  Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 
till nämnd 

  

 

 

3.6 Beslut om ekonomiskt bistånd till begrav-

ningskostnader 

 

4 kap. 2 § SoL Handläggare  

1: e soc.sekr. 

Se vägledande bestämmelser.  

Avslag på bistånd till begravningskost-

nader ges med hänvisning till 4 kap.1 § 

SoL. 

I åtskilliga fall visar det sig i efterhand 

att tillgångar tillfaller dödsboet t.ex. för-

säkring, återbetalning av skatt m.m. 

Begravningskostnader kan återkrävas 

endast om de beviljas med villkor om 

återbetalningsskyldighet enligt 4 kap 2 § 

SoL 

 

1   

 
Återkrav 

 

      

3.7 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 

enligt 4 kap. 1 § SoL 

 

9 kap. 2 § 1 st. 

SoL 

Socialsekreterare Beslutet om ekonomisk hjälp skall in-

nehålla uppgift om den eller de omstän-

digheter som utgör grund för återbetal-

ningsplikten (9 kap. 2 § 3 st. SoL). 

 

1   

3.8 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 

enligt 4 kap. 2 § SoL 

 

9 kap. 2 § 2 st. 

SoL 

Socialsekreterare Återkrav får endast ske om biståndet 

getts under villkor om återbetalning. 

 

1   

3.9 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 

enligt 4 kap. 1 och 2 § SoL som utgått 

obehörigen eller med för högt belopp 

 

9 kap. 1 § SoL 1: e soc.sekr.  1   

3.10 Beslut om att föra talan hos förvaltnings-

rätten om återkrav för ekonomisk hjälp 

enligt 9 kap. 2 § SoL 

 

9 kap. 3 § SoL 1: e soc.sekr.  1   
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Nr Ärende  Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 
till nämnd 

  

 

 

3.11 Beslut om att föra talan hos förvaltnings-

rätten om återkrav för ekonomisk hjälp 

enligt 9 kap. 1 § SoL 

 

9 kap. 3 § SoL jfr 

med 10 kap. 4 § 

2 st. SoL 

 

Arbetsutskott Se punkt 1.6 1 + 5   

 
Familjehem, HVB-placeringar 

 

      

3.12 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i 

form av vård (placering) i familjehem 

 

4 kap. 1 § SoL Arbetsutskott Jfr 1.1. Placeringar av barn och ungdom 

är så ingripande åtgärder oavsett om de 

görs med stöd av SoL eller LVU att de 

bör beslutas av utskott. 

 

1 + 5   

3.13 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem för 

barn och ungdom 

 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef inom 

individ- och familje-

omsorg 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

Inte varaktig vård, högst fyra + två 

månader. (Obs; 6 kap 6 § 4 st SoL) 

1   

3.14 Beslut om tillfällig vistelse i familjehem 

för barn och ungdom 

 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef inom 

individ- och familje-

omsorg 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

Inte varaktig vård, högst fyra + två 

månader 

1   

3.15 

 

Beslut om tillfällig vistelse i förstärkt 

familjehem för barn och ungdom 

 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef inom 

individ- och familje-

omsorg 

 

Inte varaktig vård, högst fyra månader. 1   
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Nr Ärende  Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 
till nämnd 

  

 

 

3.16 Medgivande eller beslut om vård att 

underårig tas emot för stadigvarande vård 

och fostran i enskilt hem som inte tillhör 

någon av hans föräldrar eller annan 

vårdnadshavare. 

 

6 kap. 6 § SoL Arbetsutskott Medgivande avser privatplacering och 

beslut om vård avser placering i annat 

enskilt hem/familjehem. Beslut om 

placering enligt 4 kap 1 § SoL alt. 11 § 

LVU ska alltid fattas. 

 

1 + 5   

3.17 Beslut om bistånd åt vuxna, barn och ung-

dom i form av vård (placering) i externt 

hem för vård eller boende 

 

Beräknad varaktighet högst en månad 

 

 

 

 

 

Beräknad varaktighet mer än en månad 

 

4 kap. 1 § SoL  

 

 

 

Enhetschef inom 

individ- och familje-

omsorg 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

Arbetsutskott 

Jfr 3.12  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 5 

  

3.18 Beslut om bistånd åt vuxna, barn och ung-

dom i form av ny placering på annat 

externt hem för vård eller boende under 

pågående placering 

 

- I brådskande fall 

 

 

4 kap. 1 § SoL Arbetsutskott 

 

 

 

 

Ordförande/vice 

ordförande 

 +5 

 

 

 

 

2 
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Nr Ärende  Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 
till nämnd 

  

 

 

3.19 Beslut om bistånd åt unga i form av vård 

(placering) i externt stödboende 

 

Beräknad varaktighet högst en månad 

 

 

 

 

 

Beräknad varaktighet med än en månad 

 

4 kap. 1 § SoL  

 

 

 

Enhetschef inom 

individ- och familje-

omsorg 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

Arbetsutskott 

Stödboende är avsett för barn och unga 

16-20 år och barn i åldern 16-17 år och 

får tas emot i ett stödboende endast om 

det finns särskilda skäl  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 5 

  

3.20 Beslut om bistånd åt vuxna, barn och ung-

dom i form av ny placering på annat 

externt stödboende under pågående 

placering 

 

- I brådskande fall 

 

4 kap. 1 § SoL 

 

Arbetsutskott 

 

 

 

Ordförande/vice 

ordförande 

 +5 

 

 

 

 

2 

 

  

3.21 

 

Ingående/undertecknande av avtal med 

HVB-hem eller stödboende vid köp av 

plats för placering av barn, unga eller 

vuxna 

 

- SiS-institutioner samt institutioner med 

ramavtal 

 

 

- Övriga 

 

  

 

 

 

 

Enhetschef inom 

individ- och familje-

omsorg 

 

Sektionschef inom 

individ- och familje-

omsorg 

 

 3   
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Nr Ärende  Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 
till nämnd 

  

 

 

3.22 

 

Beslut om uppföljning efter det att place-

ring i familjehem eller hem för vård och 

boende har upphört 

11 kap. 4 b § 

SoL 

 

1:e socialsekreterare 

inom barn- och ung-

domsvård 

 

Tidsbegränsat beslut, maximalt två 

månader. 

1   

3.23 Beslut om bistånd åt ensamkommande 

barn i form av placering på externt hem för 

vård eller boende (HVB) i anslutning till 

att barnet mottas i kommunen 

 

4 kap. 1 § SoL 1:e socialsekreterare 

inom barn- och 

ungdomsvård 

 

Beslutet ska vara tidsbegränsat till högst 

två månader. 

1   

3.24 Övervägande om vård i annat hem än det 

egna fortfarande behövs 

 

6 kap. 8 § SoL Arbetsutskott Övervägande är inte ett beslut. Bestäm-

melsen innebär att nämnden minst en 

gång var 6:e månad är skyldig att över-

väga om vård enligt socialtjänstlagen 

fortfarande behövs. Den är tillämplig vid 

både SoL-placeringar och privata place-

ringar som nämnden har lämnat med-

givande till.  

 

1 + 5   

3.25 

 

 

Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 

(placering) i familjehem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 kap. 1 § SoL Arbetsutskott 

 

 

 1 + 5   
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Ersättning – familjehem 

 

       

3.26 Beslut om ekonomiskt bistånd och andra 

omkostnader i samband med och under 

placering eller flyttning från familjehem 

eller hem för vård eller boende + placering 

i eget hem 

 

- högst 20 % av gällande basbelopp per år 

 

 

- högst 35 % av gällande basbelopp per år 

 

- högst 100 % av gällande basbelopp per 

år 

 

-  därutöver  

 

4 kap. 1 § SoL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soc.sekr./familjehems-

sekr. 

 

1: e soc.sekr. 

 

Enhetschef 

 

 

Arbetsutskott 

 

Avser barn- och ungdomsvård. 

Beloppen/procentsatserna gäller 

sammanräknat.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 5 

  

3.27 

 

Beslut om ekonomiskt bistånd till dator för 

familjehemsplacerade barn (även upp-

koppling) 

 

4 kap. 1 § SoL 1: e soc.sekr. Se Socialnämndens beslut, (SN 2002-05-

29, § 147) 

 

1   

3.28 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 

vårdnadshavare som tidigare varit familje-

hemsförälder 

 

- enligt SKR´s rekommendationer 

 

- därutöver 

 

 

6 kap. 11 § SoL Arbetsutskott 

 

 

 

Enhetschef 

 

Arbetsutskott 

Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden 

och de nya vårdnadshavarna. 

 

5   
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3.29 Beslut om ersättning till familjehem eller 

jourhem (arvode och omkostnadsersätt-

ning) 

 

- enligt SKL´s SKR´s rekommendationer 

 

 

 

- därutöver 

 

  

 

 

 

Enhetschef inom 

individ- och familje-

omsorg 

 

Arbetsutskott 

Uppdraget skall regleras genom avtal 

med familjehemmet. 

Se aktuellt cirkulär från SKL. SKR 

 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

  

3.30 

 

 

Beslut om ersättning till familjehem för 

förlorad arbetsförtjänst. 

 Arbetsutskott I brådskande fall och då nämndens 

beslut ej kan avvaktas, delegation sek-

tionschef. Beslutet gäller fram till näst-

kommande sammanträde. 

 

5   

3.31 Beslut om ersättning avseende ”sörja för 

person” till särskild förordnade vårdnads-

havare som ej bor tillsammans med barnet. 

 

 

 

 

 

 

- enligt riktlinjer   

 

 

 

 

 

- därutöver       

                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektionschef vid sek-

tionen för ensamkom-

mande flyktingbarn 

Enhetschef vid sektio-

nen för barn och unga 

 

Arbetsutskott 

Avtal bör ingås mellan nämnden och den 

särskilt förordnade vårdnadshavaren. 

Ersättning utbetalas årsvis i efterskott 

efter redovisning. Ensamkommande barn 

49 % av prisbasbeloppet/år. 

Ensamkommande barn som kommit som 

s k ebos till släktingar samt övriga barn 

10 % av prisbasbeloppet/år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

5 
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Kontaktpersoner, öppenvård 

 

      

3.32 Beslut om bistånd i form av kontaktper-

son/-familj 

 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef inom 

individ- och familje-

omsorg 

 

 1   

3.33 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 

genom Familjeteamet 

 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  1   

3.34 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 

vid umgänge vid familjehemsplacering 

 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

familjehemsgruppen 

 

 1   

3.35 Beslut om bistånd i form av särskilt kva-

lificerad kontaktperson 

 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  1   

3.36 Beslut om förordnande och entledigande 

av kontaktperson/-familj och särskilt kvali-

ficerad kontaktperson 

 

 Socialsekreterare, 

biståndshandläggare 

LSS 

 1   

3.37 Beslut om arvode och omkostnadsersätt-

ning till kontaktperson/-familj och särskilt 

kvalificerad kontaktperson 

 

- enligt norm och riktlinjer 

 

 

  

 

 

 

Enhetschef inom 

individ- och familje-

omsorg 

 

Uppdraget skall regleras genom avtal. Se 

aktuellt cirkulär från Sveriges Kommu-

ner och Landsting regioner. 

 

3   

3.38 

 

Beslut om insats av familjebehandlare eller 

annan öppen vård av barn och unga 

 

4 kap. 1 § SoL 1: e socialsekreterare  1   
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3.39 Beslut om bistånd i form av stödboende i 

egen regi 

4 kap. 1 § SoL 1: e socialsekreterare 

inom barn- och ung-

domsvård  

Enhetschef 

 

Se 3.19 1   

3.40 

 

Beslut om bistånd i form av placering på 

hem för vård eller boende (HVB) i egen 

regi 

 

4 kap. 1 § SoL 1:e socialsekreterare 

Enhetschef 

Socialsekreterare i 

socialjouren  

 1   

3.41 

 

Beslut om bistånd i form av tränings-

boende (BoU) 

 

- egen regi 

 

 

 

 

 

- extern utförare 

 

4 kap. 1 § SoL  

 

 

1: e socialsekreterare 

inom barn- och ung-

domsvård Enhetschef 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

Arbetsutskott 

 1   
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3.42 

 

 

Ny 

 

 

 

Ny 

Beslut om bistånd i form av boende för 

vuxna 

 

Bistånd i form av skyddat boende vid våld i 

nära relation, egenregi eller extern 

utförare 

 

Beslut om ekonomiskt bistånd i samband 

med placering i skyddat boende vid våld i 

nära relation 

 

- högst 20 % av gällande basbelopp per år 

 

 

- högst 35 % av gällande basbelopp per år 

 

- högst 100 % av gällande basbelopp per 

år 

 

4 kap 1 § SoL 

 

 

4 kap 1 § SoL 

 

 

 

4 kap 1 § SoL 

Socialsekreterare 

 

 

Enhetschef 

 

 

 

 

 

 

 

Socialsekreterare 

 

 

1: e soc.sekr. 

 

Enhetschef 

 

Avser jour- akut och träningsboende 

samt skyddat boende 

 

I första hand ska egen regi användas.  

 

 

 

Beloppen/procentsatserna gäller 

sammanräknat 

1   

3.43 Beslut om bistånd i form av öppenvårds-

insatser för personer med missbruks- och 

beroendeproblem t.ex. boende, rådgiv-

ningssamtal, drogtester, m.m. 

 

- vid köp av extern utförare, exkl. 

drogtester 

 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

 

 

 

 

Arbetsutskott 

 1 

 

 

 

 

+ 5 

 

  

3.44 Beslut om upphörande av biståndsinsats 

enligt 4 kap. 1 § SoL 

 

4 kap. 1 § SoL Samma handläggarnivå 

som beslutat om insatsen 

 

 1   
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3.45 Bestämma innehåll i utdömd ungdoms-

tjänst (upprätta arbetsplan) 

 

5 kap. 1 b § SoL Socialsekreterare  1   

3.46 Utse handledare vid ungdomstjänst 

 

5 kap. 1 b § SoL  Ungdomstjänstsamord-

nare vid sektionen för 

barn och unga 

(Verkställighet) 

 

 3    

 
Ersättning från enskilda 

 

      

3.47 Beslut om ersättning från föräldrar vars 

barn är under 18 år och får vård i ett annat 

hem än det egna 

 

- enligt beräkning 

 

 

 

- beslut om eftergift 

 

8 kap.1 § 2 st. 

SoL 

6 kap.2 o. 3 § 

SoF 

 

 

 

 

Handläggare vid sek-

tionen för barn och unga 

 

Enhetschef vid sektio-

nen för barn och unga 

 

Se Sveriges Kommuner och landstings 

regioners cirkulär 2006:54. 

3   

3.48 Beslut om ersättning för uppehälle (egen 

avgift) vid stöd- och hjälpinsatser av 

behandlingskaraktär när bistånd ges i form 

av plats i hem för vård eller boende eller 

vård i familjehem (vuxna) 

 

8 kap.1 § 1 st. 

SoL 

och 6 kap.1 § 

SoF 

Socialsekreterare 

 

 3   
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3.49 Beslut om framställning till försäkrings-

kassa om ändring av betalningsmottagare 

för allmänt barnbidrag/förlängt barnbidrag 

när barn är placerat utom hemmet 

 

106 kap 6 § 

Socialförsäk-

ringsbalken 

 

Familjehemssekreterare 

 

Avser av nämnden i enskilt hem/familje-

hem placerat barn. 

(Socialnämnden kan göra framställan till 

försäkringskassa om ändrad betalnings-

mottagare av allmänt barnbidrag/förlängt 

barnbidrag om bidraget inte används till 

barnets bästa och synnerliga skäl före-

ligger, 16 kap 18 § Socialförsäkrings-

balken. Beslutet får ej delegeras. Mot-

svarande gäller även för underhållsstöd, 

18 kap 19 § Socialförsäkringsbalken)  

 

3   

3.50 Beslut om framställning till CSN om änd-

ring av betalningsmottagare av studiehjälp 

när barn är placerat utom hemmet 

 

2 kap 33 § 2 st. 

Studiestödsför-

ordningen  

Familjehemssekreterare  3   

3.51 Underrättelse till försäkringskassa om att 

nämnden skall uppbära allmänt barn-

bidrag/förlängt barnbidrag för barn som 

vistas i hem för vård eller boende 

 

106 kap 7 § 

Socialförsäk-

ringsbalken 

Socialsekreterare  3   

3.52 Beslut om framställning till CSN om änd-

ring av betalningsmottagare av studiehjälp 

för barn som vistas i hem för vård eller 

boende 

 

2 kap 33 § 2 st. 

Studiestödsför-

ordningen 

Socialsekreterare  3   
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3.53 Underrättelse till försäkringskassa när barn 

för vilket underhållsstöd utgår vårdas i 

familjehem eller i hem för vård eller 

boende respektive återflyttar till boförälder 

 

2 § Förordning 

om underhålls-

stöd 

106 kap 8 § 

Socialförsäk-

ringsbalken  

 

Socialsekreterare  3   

3.54 Beslut om anmälan till försäkringskassan 

om att nämnden skall uppbära del av sjuk-

penning för den som bereds vård i sådant 

hem för vård eller boende eller familjehem 

enligt SoL som ger vård och behandling åt 

missbrukare av alkohol eller narkotika 

 

106 kap 13 § 

Socialförsäk-

ringsbalken 

Socialsekreterare  3   

3.55 Beslut om att underrätta försäkringskassa 

om att nämnden skall uppbära ersättning 

enligt Socialförsäkringsbalken som ersätt-

ning för ekonomiskt bistånd som utgivits 

som förskott på förmån  

 

107 kap 5 § 

Socialförsäk-

ringsbalken 

9 kap. 2 § SoL 

Socialsekreterare 

 

 3   

3.56 Beslut om att föra talan om ersättning hos 

förvaltningsrätten om återkrav enligt 9 kap. 

2 § och 8 kap. 1 §, 1 och 2 st. SoL 

 

9 kap. 3 § 1 st. 

SoL 

Enhetschef inom barn- 

och ungdomsvård 

 

 3   

3.57 Beslut om eftergift av ersättningsskyldig-

het enligt 8 kap. 1 § och 9 kap. 1 och 2 § 

SoL 

 

9 kap. 4 § SoL Enhetschef inom barn- 

och ungdomsvård 

 

 3   

3.58 Beslut om avskrivning av fordran (föräld-

rars ersättningsskyldighet enligt 8 kap. 1 § 

2 st.) 

 

9 kap. 4 § SoL Enhetschef inom barn- 

och ungdomsvård 

 

 3   
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Handläggning 

 

      

3.59 

 

Beslut om att inleda utredning (vuxna) 

 

11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

 

 1   

3.60 

 

Beslut om att utredning inte skall inledas 

eller att inledd utredning skall avskrivas 

(barn och vuxna) 

 

11 kap. 1 § SoL 

 

1: e soc.sekr. 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

 1   

3.61 

 

Beslut om att inleda utredning (barn) 

 

 

 

 

 

 

- ensamkommande barn 

 

11 kap. 1 § SoL 

 

 

1: e soc.sekr. 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

Socialsekreterare i mot-

tagningsgrupp inom 

barn- och ungdomsvård 

 

Socialsekreterare inom 

barn- och ungdomsvård 

 

Nämndens befogenheter och skyldig-

heter vid barnutredningar regleras i 11 

kap. 2 § SoL. 

1   

3.62 Förlängning av utredningstid i ärenden 

som rör barn 

 

11 kap. 2 § 2 st. 

SoL 

1: e soc.sekr. Beslut anmäls till nästkommande social-

nämnd. OBS! beslutet skall avse 

bestämd tid. 

 

1 + 2   

3.63 

 

Begäran om bistånd med utredning 11 kap. 4 § SoL 1: e soc.sekr. Socialnämnden är skyldig att slutföra 

utredning enligt 2 § och fatta beslut i 

ärendet även om barnet byter vistelse-

kommun. Gäller även missbrukare som 

utreds enligt 1 §. 

 

1   
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3.64 Beslut om att utredning inte skall föranleda 

åtgärd 

 

11 kap. 1 § SoL  

 

1: e soc.sekr. 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

 1   

3.65 

 

Beslut om uppföljning när utredning av 

barns behov av stöd eller skydd avslutats 

utan beslut om insats 

 

11 kap. 4 a § SoL 

 

1:e soc.sekr. inom barn- 

och ungdomsvård 

 

Tidsbegränsat beslut, maximalt två 

månader. 

1   

3.66 Beslut om bistånd i samband med 

utredning av barn och unga 

 

- högst 15 % 20% av gällande basbelopp 

per år 

 

- högst 30 % 35 % av gällande basbelopp 

per år 

 

- högst 100 % av gällande basbelopp per 

år 

 

- därutöver 

 

4 kap. 2 § SoL  

 

 

Socialsekreterare 

 

1: e soc.sekr. 

 

Enhetschef 

 

 

Arbetsutskott 

Beloppen/procentsatserna gäller 

sammanräknat. 

1 

 

 

 

 

 

 

+ 5 

  

3.67 Beslut om att vissa åtgärder inom hälso- 

och sjukvården samt socialtjänsten får 

vidtas trots att barnets vårdnadshavare inte 

är överens om det, förutsatt att vården 

krävs för barnets bästa 

 

6 kap. 13a § FB Arbetsutskott  1 + 5   

 
Överflyttning 
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3.68 

 

Beslut om framställning om överflyttning 

av ärende till nämnd i annan kommun 

 

2a kap. 10 § 1 o. 

2 st. SoL 

Arbetsutskott Avser även ärenden enligt LVU och 

LVM 

1 + 5   

3.69 

 

Beslut i fråga om mottagande av ärende 

från annan kommun 

 

2a kap. 10 § 1 o. 

2 st. SoL 

Arbetsutskott  1 + 5   

3.70 

 

Beslut om att ansöka hos Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) om överflyttning 

av ärende till annan kommun 

 

2a kap. 11 § 1 st. 

SoL 

 Enhetschef  

 

Avser när utskott/nämnd fattat beslut om 

framställning om överflyttning av ärende 

till nämnd i annan kommun och denna 

kommun avslagit framställan, se 3.68. 

 

1 + 2   

3.71 Beslut om att ej ansöka hos Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) om överflytt-

ning av ärende till annan kommun 

 

2a kap. 11 § 1 st. 

SoL 

Arbetsutskott Avser när utskott/nämnd fattat beslut om 

framställning om överflyttning av ärende 

till nämnd i annan kommun och denna 

kommun avslagit framställan, se 3.68. 

 

1 + 5   

3.72 Beslut om att överklaga/ej överklaga 

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) 

beslut om överflyttning av ärende enligt 2a 

kap. 10 § SoL 

 

16 kap. 4 § SoL Arbetsutskott  

 

 1 + 5   

3.73 Yttrande till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) när annan kommun begärt 

överflyttning av ärende enligt 2a kap. 10 § 

SoL 

   

2a kap. 11 § SoL 

6 kap. 39 § KL 

Ordförande/vice ord-

förande 

Brådska råder och när nämnd-/utskotts-

sammanträde kan inte avvaktas. Enligt 6 

kap. 38 § KL råder delegeringsförbud 

utom i ovan angivet fall. Anmäls vid 

nästa sammanträde. 

 

2   

 
God man, målsägandebiträde m.m. 
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3.74 

 

Beslut om anmälan till överförmyndaren 

om behov av god man/förvaltare  

 

 

5 kap. 3 § 1 p. 

SoF 

Socialsekreterare 

 

OBS! Förmynderskap, vårdnad för 

underårig. Framställan kan ej delegeras 

till utskott eller tjänsteman. Se cirkulär 

från SKL SKR 2001:32 2018:14.  

 

3   

3.75 Beslut om anmälan till överförmyndaren 

om att behov av god man/förvaltare inte 

längre föreligger 

 

5 kap. 3 § 2 p. 

SoF 

Socialsekreterare 

 

 3   

3.76 

 

Beslut om anmälan till överförmyndaren 

om förhållanden betr. förvaltningen av ett 

barns egendom 

 

5 kap. 3 § 3 p. 

SoF 

1:e socialsekreterare Avser all slags egendom och inkomster.  3   

3.77 Yttrande i ärenden om förordnande av god 

man eller förvaltare för någon som har fyllt 

16 år 

 

11 kap. 16 § 2 st. 

FB 

Socialsekreterare  Inom respektive ansvarsområden. 3   

3.78 Framställan till domstol om behov av 

målsägandebiträde för underårig i ärende 

om vårdnad, umgänge eller förmynderskap 

m.m. 

 

5 kap. 2 § SoF Socialsekreterare  3   

 
Hyresborgen 
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3.79 

 

Borgensförbindelse i samband med hyres-

kontraktsskrivande  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 kap. 2 § SoL Avdelningschef inom 

individ- och familje-

omsorg 

 

 3   

 
Asylärende, statsbidrag 

 

      

3.80 Beslut om bistånd till asylsökande (dag-

ersättning och särskilt bidrag) 

 

1 § 3 p., 17 och 

18 §§ Lag om 

mottagande av 

asylsökande m.fl. 

(SFS 1994:137) 

 

Socialsekreterare 

 

Kontakt skall tas med Migrationsverket 

innan ersättning betalas ut. Bistånd 

utbetalas efter särskilda belopp. Försörj-

ningsstöd enligt 4 kap. 1 § SoL är inte 

aktuellt. 

 

3   

3.81 Beslut om nedsättning av dagersättning till 

asylsökande 

 

10 § Lag om 

ändring i lagen 

om mottagande 

av asylsökande 

m.fl. (SFS 

1994:971). 

 

1: e soc.sekr.  3   

3.82 Rätt att besvära sig angående beslut om 

statsbidrag/flyktingverksamheten 

 

 

 

Administrativ chef 

 

 3   
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4 VÅRD ENLIGT LVU 

(Ordförandebeslut är s.k. kompletterande 
beslutanderätt. Besluten skall anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde.) 

 

   

Se även avsnitt 1 och 2 
   

4.1 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

barn och unga under 20 år 

 

6 § 1 st. LVU Arbetsutskott  

 

Se även 1.8 och 2.1. Ordförandebeslut i 

brådskande fall. 

 

1 + 5 (+ 2 

om ordf.) 

  

4.2 Beslut om att omedelbart omhänderta-

gande enligt 6 § LVU skall upphöra 

 

9 § 3 st. LVU Ordf., vice ordf. eller 

annan ledamot som 

nämnden förordnat 

 

 1    

4.3 Begäran om förlängd tid för ansökan om 

vård 

 

8 § LVU 1: e soc.sekr.  1   

4.4 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om 

vård enligt LVU 

 

4 § LVU Arbetsutskott  

 

Se även 1.7. 1 + 5   

4.5 Beslut om hur vården skall ordnas och var 

den unge skall vistas under vårdtiden 

 

11 § 1 st. LVU Arbetsutskott  

 

Se även 1.9 och 2.2. Ordförandebeslut i 

brådskande fall. 

 

1 + 5 (+ 2 

om ordf.) 

  

4.6 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget 

hem under vårdtiden 

 

11 § 2 st. LVU Arbetsutskott  

 

Se även 1.10 och 2.3. Ordförandebeslut i 

brådskande fall. 

 

1 + 5 (+ 2 

om ordf.) 

  

4.7 Övervägande om vård med stöd av 2 § 

LVU fortfarande behövs 

 

13 § 1 st. LVU Arbetsutskott  

 

Se även 1.11. 1 + 5   

4.8 Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU 

skall upphöra 

 

13 § 2 st. LVU Arbetsutskott  

 

Se även 1.12. 1 + 5   
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4.9 Beslut om att vården skall upphöra 

 

21 § 1 st. LVU Arbetsutskott  

 

Se även 1.14. 1 + 5   

4.10 Beslut om läkarundersökning, att utse 

läkare samt plats för läkarundersökningen 

 

32 § 1 st. LVU 1:e soc.sekr. 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

 1   

4.11 Beslut att begära handräckning av Polis-

myndigheten eller Kriminalvården för att 

genomföra läkarundersökning 

 

43 § 1 p. LVU Arbetsutskott  

 

Jfr 1.22 och 2.5. Ordförandebeslut i 

brådskande fall. 

 

1 + 5 (+ 2 

om ordf.) 

  

4.12 Beslut att begära handräckning av Polis-

myndigheten eller Kriminalvården för att 

genomföra beslut om vård eller omhän-

dertagande med stöd av LVU samt åter-

kallande av polishandräckning 

 

43 § 2 p. LVU 1:e soc.sekr. 

 

Socialsekreterare i 

socialjouren enligt för-

ordnande 

 

Jfr 1.23 och 2.6. Utskott har också de-

legation. Förordnade: ordförande Ann-

Charlott Gustafsson, 1:e vice ordförande 

Henrik Sundström, 2:e vice ordförande 

Stefan Skoglund, sektionschef Kerstin 

Windemo och Tanja Siladji, enhets-

cheferna Lena Hansson, Ellinor 

Ekensskär, Sandra Sundblad och Annica 

Johansson, 1:e socialsekreterare Zandra 

Salomonsson, Camilla Andersson, Joel 

Wide, Tommy Jensen,  Emma Olsson 

Vestbjerg, Joanna Gustafsson samt 

socialsekreterare i socialjouren; Carina 

Gustavsson, Marika Axelsson, Eva 

Nilsson och Solveig Larsson och Gunilla 

Gustavsson Ek, Fredrik Jennerhav 

Pernilla Martinsson Annelie Berntsson 

Berg, Helena Larsson, Inga-Lill 

Karlsson, Marika Dahlgren  och Gustaf 

Lundell 

 

 

1   
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4.13 Beslut om hur rätt till umgänge med den 

unge skall utövas 

 

   1 + 5   

 -  när överenskommelse inte kan nås med 

föräldern eller vårdnadshavaren och i 

avvaktan på nämndens beslut 

 

14 § 2 st. 1 p. 

LVU 

Ordförande/vice ord-

förande 

 

Brådska råder och när nämnds-

/utskottssammanträde inte kan avvaktas. 

Enligt 6 kap. 38 § KL råder delegerings-

förbud utom i ovan angivet fall. Beslutet 

ska vara tidsbegränsat och gälla som 

längst fram till socialnämndens nästa 

sammanträde. 

 

   

4.14 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st. LVU Arbetsutskott  

 

Jfr 1.21 och 2.4. Ordförandebeslut i 

brådskande fall. (27 § 2 st. LVU). 

 

1 + 5 (+ 2 

om ordf.) 

  

4.15 Beslut om den unges umgänge med för-

älder eller andra vårdnadshavare efter 

beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt 

flyttningsförbud när överenskommelse inte 

kan nås 

 

31 § LVU Arbetsutskott  

 

(Ej delegeringsförbud) 1 + 5   

4.16 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud 

enligt 27 § LVU skall upphöra 

 

30 § 2 st. LVU Ordf., vice ordf., 

annan ledamot som 

nämnden förordnar 

 

(Ej delegeringsförbud) Jfr 2.4. 1   

4.17 

 

Ansökan hos förvaltningsrätt om flytt-

ningsförbud  

 

24 § LVU Arbetsutskott  

 

Se även 1.18. 1 + 5   

4.18 Övervägande om flyttningsförbud fort-

farande behövs 

 

26 § 1 st. LVU Arbetsutskott  

 

Övervägande minst var tredje månad. 1 + 5   
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4.19 Beslut om att flyttningsförbud skall upp-

höra 

 

26 § 2 st. LVU Arbetsutskott  

 

Jfr 1.20. 1 + 5   

4.20 Beslut om att den unges vistelseort inte 

skall röjas för föräldern eller vårdnads-

havaren 

 

   

 

 1 + 5   

 -  i avvaktan på nämndens beslut 

 

14 § 2 st. 2 p. 

LVU 

Ordförande/vice ord-

förande 

 

Brådska råder och när nämnds-

/utskottssammanträde inte kan avvaktas. 

Enligt 6 kap. 38 § KL råder delegerings-

förbud utom i ovan angivet fall. Beslutet 

ska vara tidsbegränsat och gälla som 

längst fram till socialnämndens nästa 

sammanträde. 

 

   

4.21 Övervägande om beslut om umgänge eller 

hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 

st. 1 p. och 2 p. fortfarande behövs 

 

14 § 3 st. LVU Arbetsutskott  

  

Se även 1.13.  

Bestämmelsen innebär att nämnden 

minst en gång var tredje månad är skyl-

dig att överväga om ett beslut om um-

gänge eller hemlighållande av vistelseort 

fortfarande behövs.  

Jfr 1.2. 

 

1 + 5   

4.22 Beslut rörande den unges personliga för-

hållanden i den mån beslutet inte är att 

hänföra till 11 § 1 st. och 2 st. LVU 

11 § 4 st. LVU Socialsekreterare Avser t.ex. kortare vistelse utom familje-

hemmet eller hemmet för vård eller 

boende. Avser ej utlandsresor, detta 

beslutas av nämnd eller utskott, se 1.9. 

 

1   

4.23 Beslut om ersättning och kostnader vid 

familjehemsplacering enligt LVU 

 

  Samma regler som vid SoL-placeringar. 3 (f.hem) 

1 (barnet) 
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4.24 Beslut om regelbunden kontakt med sär-

skilt utsedd kontaktperson eller behandling 

i öppna former 

 

22 § LVU Arbetsutskott Jfr 1.15. 1 + 5   

4.25 Prövning av om beslut om förebyggande 

insats skall upphöra att gälla 

 

22 § 3 st. LVU Arbetsutskott Jfr 1.16. 

Bestämmelsen innebär att nämnden 

minst en gång var 6:e månad skall pröva 

om insatsen fortfarande behövs. 

 

1 + 5   

4.26 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 

§ 1 st. LVU skall upphöra 

 

22 § 3 st. LVU Arbetsutskott Jfr 1.17. 1 + 5   

4.27 

 

Uppgiftslämnande till Statens institutions-

styrelse 

 

14 a § LVU Socialsekreterare  3   

4.28 Yttrande till allmän domstol ang. överläm-

nande till vård, då vård enligt LVU inte är 

aktuell eller då beslut om vård enligt LVU 

är fattat 

 

31 kap. 1 § BrB 1: e soc.sekr.  1   
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5 VÅRD AV MISSBRUKARE ENLIGT LVM, 

YTTRANDEN 

 

      

5.1 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om 

vård enligt LVM 

 

11 § LVM Arbetsutskott Se 1.24. 1 + 5   

5.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 

 

13 § LVM Arbetsutskott Ordf. får besluta i brådskande fall. Skall 

anmälas på nästkommande samman-

träde. Beträffande kompletterande 

beslutanderätt se 2.7. 

 

1 + 5 (+ 2 

om ordf.) 

  

5.3 

 

Beslut om att omedelbart omhändertagande 

enligt 13 § LVM skall upphöra 

 

18 b § LVM Ordf., vice ordf. eller 

annan ledamot som 

nämnden förordnat 

 

 1   

5.4 

 

Beslut om att inleda utredning om det finns 

skäl för tvångsvård 

 

7 § LVM 1: e soc.sekr. 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

 1   

5.5 Beslut om att utredning inte skall inledas 

eller att påbörjad utredning skall avskrivas 

alternativt avslutas utan åtgärd alternativt 

övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 § 

SoL 

 

7 § LVM Enhetschef  1   

5.6 Beslut om läkarundersökning samt att utse 

läkare 

för undersökningen 

 

9 § LVM Socialsekreterare Beslut om läkarundersökning skall fattas 

om sådan inte är uppenbart obehövlig. 

 

1   
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5.7 Beslut om att begära handräckning av 

Polismyndigheten eller Kriminalvården för 

att föra en missbrukare till läkarundersök-

ning 

 

45 § 1 p. LVM 1:e soc.sekr. 

Ordförande/vice 

ordförande 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

 1   

5.8 Beslut om att begära handräckning av 

Polismyndigheten eller Kriminalvården för 

inställelse vid LVM-hem eller sjukhus 

45 § 2 p. LVM 1:e soc.sekr. 

Ordförande/vice 

ordförande 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 

 1   

5.9 Beslut om ersättning till kommunen för 

uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av 

behandlingskaraktär när bistånd ges i form 

av plats vid hem för vård eller boende eller 

i familjehem (vuxna) 

 

8 kap. 1 § 1 st. 

SoL och 

6 kap. 1 § SoF 

Socialsekreterare  3   

5.10 Verkställighet om rättens beslut om 

tvångsvård 

 

12 § 1 st. LVM Socialsekreterare Verkställighet. 3   

5.11 Beredande av vård vid omedelbart omhän-

dertagande 

 

19 § LVM Socialsekreterare Verkställighet. 3   

5.12 Anordnade av vård utanför LVM-hem 

 

27 § 2 st. LVM Socialsekreterare Verkställighet. 3   

5.13 Upprättande av plan för vård i annan form 

 

28 § LVM Socialsekreterare Verkställighet. 3   

5.14 

 

Uppgiftslämnande till Statens institutions-

styrelse 

 

30 a § LVM Socialsekreterare  3   
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5.15 Yttrande till åklagarmyndighet vid åtals-

prövning 

 

46 § LVM 1: e soc.sekr.  3   

5.16 Yttrande till allmän domstol när den som 

begått brottslig gärning kan bli föremål för 

LVM-vård 

 

31 kap. 2 § 1 st. 

BrB 

1: e soc.sekr.  1   
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6 FAMILJERÄTT 

(föräldrabalk, namnlag, adoption, äkten-
skapsdispens, god man, passärenden) 

 

   

Jfr. 10 kap. 5 § SoL. 

   

6.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 

 

- ”sambo”-ärenden 

 

 

- övriga 

 

1 kap. 4 § 1 st. 

FB 

 

 

 

Handläggare inom 

familjerätt 

 

Familjerättssekreterare 

Myndigheten för familjerätt och 

föräldraskapsstöds föreskrifter och 

allmänna råd om socialnämndens 

utredning och fastställande av faderskap 

HSLF-FS 2017:49 och handboken ”Att 

fastställa faderskap”. Utredning skall 

anses inledd när nämnden fått födelse-

anmälan eller rätten förklarat en man 

inte vara far enligt 1 kap. 2 § FB. 

 

1   

6.2 

 

Godkännande av föräldraskap 

 

1 kap. 4 § och 9 

§ FB 

 

Familjerättssekreterare 

 

Se Myndigheten för familjerätt och 

föräldraskapsstöds föreskrifter och 

allmänna råd om socialnämndens 

utredning och fastställande av 

föräldraskap HSLF-FS2017:50 

 

1   

6.3 

 

Beslut om att inleda utredning om fast-

ställande av faderskap när dom eller 

bekräftelse finns och faderskapet kan 

ifrågasättas 

 

2 kap. 1 § FB 1:e familjerättssekre-

terare 

 1   

6.4 

 

Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap. 1 § FB 1:e familjerättssekre-

terare  

 1   
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6.5 

 

Beslut om att inleda utredning om någon 

annan man än den som är gift med barnets 

moder kan vara far till barnet 

 

2 kap. 9 § 1 st. 

FB 

1:e familjerättssekre-

terare 

Beslut att inte påbörja utredning eller att 

lägga ned en påbörjad utredning ligger 

på nämnden. 

 

1   

6.6 Beslut att väcka och föra talan i mål om 

faderskap 

 

3 kap. 5 § 2 st. 

och 6 § 2 st. FB 

 

Familjerättssekreterare  1   

6.7 

 

Beslut om rättsgenetisk undersökning  

 

- faderskap 

 

- moderskap 

 

 

 

2 kap. 6 § FB 

 

4 kap 1 § SoL 

 

 

Familjerättssekreterare 

 

Familjerättssekreterare 

 1   

6.8 

 

Lämnande av upplysningar till tingsrätt i 

vårdnads-, boende- och umgängesmål  

 

6 kap. 19 § 2 st. 

FB 

Familjerättssekreterare  3   

6.9 

 

 

Lämnande av upplysningar till tingsrätt i 

vårdnads-, boende- och umgängesmål. 

6 kap. 20 § 2 st. 

FB 

Familjerättssekreterare  3   

6.10 

 

Beslut att utse utredare i vårdnads-, 

boende- och umgängesärenden 

 

6 kap. 19 § 3 st. 

FB 

1:e familjerättssekre-

terare 

 1   

6.11 

 

Lämnande av upplysningar till annan 

nämnd/utredare i vårdnads-, boende och 

umgängesmål 

 

6 kap. 19 § 5 st. 

FB 

 

Familjerättssekreterare  

 

3   

6.12 

 

Yttrande till domstol inför beslut om um-

gängesstöd 

 

6 kap. 15c § 2 st. 

FB 

1:e familjerättssekre-

terare 

 1   
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6.13 

 

Beslut att utse en viss person att medverka 

vid umgänge efter domstols beslut om 

umgängesstöd 

6 kap. 15 c § 3 st. 

FB 

Familjerättssekreterare Ersättning  

Uppdraget skall regleras genom avtal. Se 

aktuellt cirkulär från Sveriges Kommu-

ner och Landsting Regioner. 

 

1   

6.14 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 

vid umgänge. 

 

4 kap 1 § SoL Familjerättssekreterare Ersättning 

Uppdraget skall regleras genom avtal. Se 

aktuellt cirkulär från Sveriges Kommu-

ner och Landsting Regioner. 

 

1   

6.15 

 

Godkänna avtal om att underhållsbidrag 

skall betalas för längre perioder än tre 

månader  

 

7 kap. 7 § 2 st. 

FB 

1:e familjerättssekre-

terare 

 1   

6.16 Beslut om anmälan till överförmyndaren 

om behov av god man/förvaltare 

 

5 kap. 3 § 1 p. 

SoF 

Familjerättssekreterare   3   

6.17 Beslut om anmälan till överförmyndaren 

om att behov av förvaltare inte längre 

föreligger 

 

5 kap. 3 § 2 p. 

SoF 

Familjerättssekreterare  3   

6.18 Yttrande i ärenden om förordnande av god 

man eller förvaltare för någon som har fyllt 

16 år 

 

11 kap. 16 § 2 st. 

FB 

 

Familjerättssekreterare   3   

6.19 Beslut om godkännande av föräldrars avtal 

om vårdnad, boende och umgänge 

 

6 kap 6 § 2 st.,  

14 a § 2 st., 15 a 

§ 3 st. FB 

 

Familjerättssekreterare Se cirkulär 1998:174. 1   
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6.20 Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om 

vårdnad, boende och umgänge 

 

6 kap. 6 §, 14 a § 

2 st., 15 a § 3 st. 

FB 

 

1:e familjerättssekre-

terare 

Beslutet kan ej överklagas. 1   

6.21 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 § 

namnlagen 

 

1:e familjerättssekre-

terare 

 1   

6.22 

 

Prövning av samtycke till fortsatt adop-

tionsförfarande 

 

- vid samtycke 

 

- ej samtycke 

 

6 kap. 14 § SoL  

 

 

Familjerättssekreterare  

 

Arbetsutskott 

 

Se Myndigheten för familjerätt och 

föräldraskapsstöds allmänna råd 

om socialnämndens handläggning av 

ärenden om adoption HSLF-FS 2017:48 

1 

 

 

 

 

+ 5 

  

6.23 

 

Beslut att utse utredare i adoptionsärenden 

 

4 kap 14 § 1st FB 1:e familjerättssekrete-

rare 

 1   

6.24 Beslut att lämna ut uppgifter till annan 

nämnd/utredare i adoptionsmål 

 

4 kap 16 § FB 

 

Familjerättssekreterare  3   

6.25 

 

Yttrande och upplysningar till åklagar-

myndigheten (tvångsgifte m.m.) 

 

5 kap. 5 § ÄktB 1:e familjerättssekre-

terare 

 1   

6.26 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande 

av pass utan vårdnadshavares medgivande 

 

3 § 2 st. passför-

ordningen 

1:e familjerättssekre-

terare 

För barn föremål för samhällsvård, 1:e 

soc.sekr. på sektionen för utredning barn 

och unga samt familjehemsgruppen. I 

övriga fall 1:e familjerättssekreterare på 

familjerätten. 

 

1   
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6.27 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande 

av pass utan vårdnadshavares medgivande 

 

11 a § passlagen 

 

1:e familjerättssekre-

terare 

För barn föremål för utredning angående 

vårdnad, boende och umgänge 1:e 

familjerättssekreterare på familjerätten. I 

övriga fall 1: e soc.sekr. på sektionen för 

utredning barn och unga samt familje-

hemsgruppen. Se Socialstyrelsens med-

delandeblad reviderat juli 2006 ”Hand-

läggning inom socialtjänsten av ärenden 

då barn med hemvist i Sverige söker 

hjälp hos svenska utlandsmyndigheter” 

 

1   
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7 ALKOHOLLAGEN 

 

      

7.1 Beslut i ärenden rörande serveringstillstånd 

vid nyansökan 

 

8 kap. 2 § alko-

hollagen 

Arbetsutskott  5   

7.2 

 

Beslut då helt nytt bolag övertar rörelse 

med serveringstillstånd 

 

 Arbetsutskott  5   

7.3 

 

Beslut vid förändring av ägarförhållanden 

då anmärkning finns mot bolaget eller per-

soner i bolaget 

 

 Arbetsutskott  5   

7.4 

 

Beslut vid förändring av ägarförhållanden i 

ett bolag utan att det finns anmärkning och 

vid mindre förändrad verksamhet 

 

 Tillståndshandläggare 

 

 2   

7.5 

 

Beslut om tillstånd under utredningstiden, 

max. sex månader, i ärenden rörande 

övertagande av rörelse med serverings-

tillstånd 

 

 Tillståndshandläggare  2   

7.6 

 

Beslut om utvidgning/ändring av serve-

ringstillstånd till att även gälla uteserve-

ring, alkoholsortiment, tid under året, tid 

under dygnet samt annan plats 

 

8 kap. 2 § alko-

hollagen 

Enhetschef vid förebyg-

gande enheten 

 

Önskemål om senare tid än kl. 02.00, 

förutom vid enstaka tillfälle, beslutas av 

Arbetsutskott. 

2   
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7.7 Beslut om stadigvarande serveringstill-

stånd för cateringverksamhet till slutna 

sällskap avseende sökande som ej innehar 

serveringstillstånd 

  

8 kap. 4 § alko-

hollagen 

Arbetsutskott  5   

7.8 Beslut om stadigvarande serveringstill-

stånd för cateringverksamhet till slutna 

sällskap avseende innehavare av befintligt 

serveringstillstånd 

 

8 kap. 4 § alko-

hollagen 

Tillståndshandläggare  2   

7.9 Beslut om godkännande av serveringslokal 

cateringverksamhet 

8 kap. 4 § alko-

hollagen 

Tillståndshandläggare  2   

7.10 Beslut om tillstånd till provsmakning av 

alkoholdrycker 

 

- Kortare tid än 4 dagar 

 

8 kap. 6 § 2 p. 

och 7 § 2 st. 

alkohollagen 

 

Arbetsutskott 

 

 

Tillståndshandläggare 

 5 

 

 

2 

  

7.11 Beslut om gemensam serveringsyta 

 

- Kortare tid än 4 dagar 

  

8 kap. 14 § alko-

hollagen 

Arbetsutskott 

 

Tillståndshandläggare 

 5 

 

2 

  

7.12 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 

allmänheten 

 

- Kortare tid än 4 dagar 

8 kap. 2 § alko-

hollagen 

Arbetsutskott 

 

 

Tillståndshandläggare 

 5 

 

 

2 

  

7.13 Stadigvarande tillstånd till slutna sällskap 8 kap. 2 § alko-

hollagen  

Arbetsutskott  5   
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7.14 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 

slutna sällskap 

 

8 kap. 2 § alko-

hollagen 

Tillståndshandläggare 

 

 2   

7.15 Beslut med anledning av ansökan från 

konkursbo om att få fortsätta rörelsen  

 

8 kap. 12 § alko-

hollagen 

Tillståndshandläggare  2   

7.16 Beslut om erinran 9 kap. 17 § alko-

hollagen 

 

Enhetschef vid förebyg-

gande enheten 

 2   

7.17 Beslut om att meddela tillståndsinnehavare 

varning 

 

9 kap. 17 § alko-

hollagen 

Arbetsutskott  5   

7.18 

 

Beslut om återkallelse av serveringstill-

stånd 

 

- Vid grova överträdelser (i brådskande 

fall) 

 

9 kap. 18 §, 2 

och 3 p alkohol-

lagen 

Socialnämnd 

 

 

Ordförande eller vid 

förfall vice ordförande 

 

  

 

 

2 

  

7.19 Återkallelse av serveringstillstånd på egen 

begäran eller vid ägarbyte 

 

9 kap. 18 §, 1 p 

alkohollagen 

Tillståndshandläggare 

 

 2   

7.20 Beslut om att förbjuda eller inskränka 

detaljhandel av öl eller servering av öl 

 

- Vid grova överträdelser (i brådskande 

fall) 

 

9 kap. 19 § alko-

hollagen 

Arbetsutskott 

 

 

Ordförande eller vid 

förfall vice ordförande 

 

 5 

 

 

2 

  

7.21 

 

Beslut om att meddela varning till den som 

bedriver detaljhandel med eller servering 

av öl 

 

9 kap. 19 § alko-

hollagen 

Arbetsutskott  5   
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7.22 

 

Beslut om förbud eller inskränkning av 

försäljning av alkoholdrycker för visst till-

fälle 

 

- I brådskande fall 

 

3 kap. 10 § 2 st. 

alkohollagen 

Socialnämnd 

 

 

 

Ordförande eller vid 

förfall vice ordförande 

 

  

 

 

 

2 

  

7.23 

 

Beslut om polisanmälan angående miss-

tanke om olovlig försäljning av alkohol-

drycker 

 

 

 

Enhetschef vid förebyg-

gande enheten 

 

Se 13.8.  

 

2   
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8 LAG OM TOBAK OCH LIKNANDE 
PRODUKTER (LTLP 2018:2088) 

 

      

8.1 Beslut i ärende rörande tobakstillstånd vid 

nyansökan eller ändrade ägarförhållanden 

 

- vid tillfälligt (för viss tid) 

 

 

5 kap 3 § 

LTLP 

Enhetschef vid 

förebyggandeenheten 

 

Tillståndshandläggare 

 2   

8.2 Beslut om föreläggande, varning samt för-

säljningsförbud upp till en månad 

 

7 kap 9 §, 11 § 

och 12 § 

LTLP 

 

Enhetschef vid förebyg-

gande enheten 

 

 2   

8.3 Beslut om vite samt försäljningsförbud upp 

till 6 månader 

 

7 kap 13 § och 

15 § LTLP,  

Arbetsutskott  5   

8.4 Beslut om återkallelse då tillståndet inte 

längre utnyttjas eller vid konkurs 

7 kap 10 § punkt 

1, 5 kap 9 § 

LTLP 

 

Tillståndshandläggare  2   

8.5 Beslut om återkallelse 

 

7 kap 10 § punkt 

2 – 4 LTLP 

Arbetsutskott 

 

 

 5   

8.6 Beslut om polisanmälan vid misstanke om 

brott mot LTLP 

 Enhetschef vid förebyg-

gande enheten 

 

 2   
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9 OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNK-
TIONSHINDRADE SAMT HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRD  

   

 

 

 

 

  

 
SOCIALTJÄNSTLAGEN 

 

      

 
Handläggning 

 

      

9.1 Beslut att utredning skall inledas  11 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

SoL 

Socialsekreterare 

LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

LSS vid sektionen för 

missbruk och social-

psykiatri sektion vuxen 

och funktionshinder 

 

 1   

9.2 Beslut att utredning inte skall föranleda 

någon åtgärd 

 

11 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

SoL 

1:e socialsekreterare 

vid sektionen för 

missbruk och social-

psykiatri sektion vuxen 

och funktionshinder 

 

 1   
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9.3 Beslut att utredning inte skall inledas eller 

att inledd utredning skall avskrivas  

 

11 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

SoL, enligt 

socialtjänstlagen 

1:e socialsekreterare, 

vid sektionen för 

missbruk och social-

psykiatri sektion vuxen 

och funktionshinder 

 

 1   

9.4 Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet 

 

- Högst 30 tim/vecka 

 

- Utöver 30 tim/vecka. Avser biståndets 

omfattning, ej utförande 

 

 

- Tillfälliga förändringar upp till 14 dagar  

 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

SoL 

 

Biståndshandläggare  

 

Biståndshandläggare 

 

 

 

Enhetschef vid sektio-

nen för hemtjänst och 

sektionen för stöd och 

utredning sektionen för 

förebyggande och 

trygghet 

  

Beslut om hälso- och sjukvårdsinsatser 

är inte överklagbara. 

 

 

Efter samråd med enhetschefen eller 1:e 

biståndshandläggare. 

 

1   

9.5 Beslut om bistånd i form av korttids-

boende, mat- och varudistribution, trygg-

hetslarm 

 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

SoL 

 

 

Korttidsboende i samråd med plats-

samordnare eller enhetschef avd för 

myndighetsutövning, sektion vuxen. 

1   

9.6 Beslut om ledsagarservice 

 

4 kap. 1 § SoL 

 

Biståndshandläggare 

SoL 

 1   
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9.7 Beslut om särskilda stöd- och aktiverings-

insatser till äldre och handikappade, dag-

verksamhet, ledsagarservice, avlösar-

service etc.  

 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

SoL 

 1   

9.8 Beslut om anhöriganställning 

 

4 kap. 2 § SoL Enhetschef vid sek-

tionen för hemtjänst 

(Verkställighet) 

 

 3   

 
Boendestöd, socialpsykiatri m.m. 

 

   

 

 

 

  

9.9 

 

Beslut om bistånd i form av boendestöd för 

psykiskt funktionshindrade 

 

- Högst 20 tim/vecka 

 

 

 

 

 

 

 

- Utöver 20 tim/vecka. Avser biståndets 

omfattning, ej utförande 

 

4 kap. 1 § SoL  

 

 

Socialsekreterare vid 

sektionen för missbruk 

och socialpsykiatri vid 

sektionen för missbruk 

och socialpsykiatri 

sektion vuxen och 

funktionshinder 

 

 

Socialsekreterare vid 

sektionen för missbruk 

och socialpsykiatri 

sektion vuxen och 

funktionshinder 

 

 

Beslut om hälso- och sjukvårdsinsatser 

är inte överklagbara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter samråd med enhetschef vid sektion 

för missbruk och socialpsykiatri vuxen 

och funktionshinder. 

 

1   
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9.10 

 

Beslut om bistånd i form av mat- och 

varudistribution, trygghetslarm och mat-

kort 

 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare vid 

sektionen för missbruk 

och socialpsykiatri 

sektion vuxen och 

funktionshinder 

 

 

 1   

 
Särskilt boende Vård- och 
omsorgsboende 

 

      

9.11 Beslut om bistånd i form av särskilt 

boende vård- och omsorgsboende för ser-

vice och omvårdnad av äldre 

 

 

 

- Beslut avseende Lyktans servicebostäder 

 

4 kap. 1 § SoL 1:e biståndshandläggare 

SoL samt enhetschef vid 

biståndsavdelningen 

biståndsenheten 

 

Enhetschef vid sektionen 

för missbruk och social-

psykiatri sektion vuxen 

och funktionshinder 

 

 

Beslutet meddelas platssamordnare som 

prioriterar. Verkställighet därefter av 

resp. enhetschef. 

 

1   

9.12 

 

Beslut om bistånd i form av bostad med 

särskild service för funktionshindrade med 

personkretstillhörighet 

 

 

 

- extern plats 

 

 

4 kap. 1 § SoL 1:e biståndshandläggare 

SoL samt Enhetschef vid 

biståndsavdelningen 

sektion vuxen och 

funktionshinder 

 

Arbetsutskott 

 1   
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 Korttidsboende och bostad med 
särskild service - socialpsykiatri 

 

      

9.13 Beslut om bistånd i form av korttidsboende 

för psykiskt funktionshindrade personer 

med psykisk funktionsnedsättning 

 

4 kap. 1 § SoL 1:e socialsekreterare vid 

sektionen för missbruk 

och socialpsykiatri 

sektion vuxen och 

funktionshinder 

 

 

Korttidsboende i samråd med enhetschef 

vid sektionen för missbruk och social-

psykiatri sektion vuxen och 

funktionshinder 

 

1   

9.14 

 

Beslut om bistånd i form av bostad med 

särskild service för psykiskt funktionshind-

rade personer med psykisk 

funktionsnedsättning 

 

 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef vid sektionen 

för missbruk och social-

psykiatri sektion vuxen 

och funktionshinder 

 

 

 

 1   

 
Övrigt 

 

      

9.15 

 

 

Beslut om bistånd i form av utslussnings-

boende för personer med psykisk 

funktionsnedsättning 

 

4 kap 1 § SoL Enhetschef sektionen för 

sektionen för missbruk 

och socialpsykiatri 

sektion vuxen och 

funktionshinder 

 

 

 1   
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9.16 

 

Beslut med anledning av ansökan (flytt-

ning till kommunen) om insatser  

 

- Hjälp i hemmet/boendestöd 

 

 

 

 

 

 

 

- Särskilt boende/bostad med särskild ser-

vice 

 

2a kap. 8 § 1 p. 

SoL  

 

 

 

Biståndshandläggare 

SoL 

Socialsekreterare vid 

sektionen för missbruk 

och socialpsykiatri 

sektion vuxen och 

funktionshinder 

 

Enhetschef vid bistånds-

avdelningen 

Enhetschef vid sektionen 

för missbruk och social-

psykiatri sektion vuxen 

och funktionshinder 

 

 1   

9.17 Beslut om köp av plats i annan kommun 

eller hos annan vårdgivare inom budgetram 

(psykiatri) 

 

4 kap 1 § SoL Arbetsutskott Beslutet skall vara tidsbegränsat, maxi-

malt sex månader 

1 + 5   

9.18 Tillfälligt köp av plats för utskrivningsklar 

patient i avvaktan på ordinarie plats 

 

 Enhetschef vid sektion 

vuxen och 

funktionshinder 

biståndsavdelningen 

Sektionschef vid sek-

tionen för missbruk och 

socialpsykiatri  

 

 3   
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9.19 

 

 

 

Ny 

 

 

Ny 

 

 

Beslut om köp av plats med inriktning mot 

palliativ vård 

 

 

Beslut om bistånd i form av boendestöd 

LSS  

 

Beslut om bistånd i form av kontaktperson 

till personer med funktionsnedsättning  

 

4 kap. 1 § SoL  

 

 

 

4 kap 1 § SoL 

 

 

4 kap 1 § SoL 

Enhetschef vid bistånds-

avdelningen 

biståndsenheten 

 

Biståndshandläggare 

LSS 

 

Enhetschef 

 

 

 

 

 

 

Avser personer med beslut om 

personkretstillhörighet. 

 

Se även punkt 3.36 och 3.37 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

1 

  

9.20 Beslut om framställning om överflyttning 

av ärende till nämnd i annan kommun 

 

2a kap. 10 § 1 o. 

2 st. SoL 

Arbetsutskott  

 

Avser psykiatriverksamhet. 1 + 5   

9.21 Beslut om mottagande av ärende från 

annan kommun 

 

2a kap. 10 § 1 o. 

2 st. SoL 

 

Arbetsutskott  

 

Avser psykiatriverksamhet 5   

9.22 Beslut om anmälan till överförmyndaren 

om behov av god man/förvaltare 

 

5 kap. 3 § 1 p. 

SoF 

 

Biståndshandläggare 

SoL 

Socialsekreterare vid 

sektionen för missbruk 

och socialpsykiatri 

sektion vuxen och 

funktionshinder 

Enhetschef inom vård 

och social omsorg 

Enhetschef inom stöd 

och service  

 

 3   
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9.23 Beslut om anmälan till överförmyndaren 

om att behov av förvaltare inte längre 

föreligger 

 

5 kap. 3 § 2 p. 

SoF 

 

Biståndshandläggare 

SoL 

Socialsekreterare vid 

sektionen för missbruk 

och socialpsykiatri 

sektion vuxen och 

funktionshinder 

Enhetschef vid sek-

tionen för hemtjänst 

Enhetschef vid sek-

tionen för boende 

Enhetschef inom stöd 

och service social 

omsorg 

 

 3   

9.24 Yttrande i ärenden om förordnande av god 

man eller förvaltare för någon som har fyllt 

16 år 

 

 

 

 

11 kap. 16 § 2 st. 

FB 

 

Biståndshandläggare 

SoL 

Socialsekreterare vid 

sektionen för missbruk 

och socialpsykiatri 

sektion vuxen och 

funktionshinder 

 

 

 

 3   

 
Avgifter m.m. 

 

      

9.25 Beslut om avgifter enligt SoL och regel-

verk 

 

8 kap. 2-9 § SoL Avgiftshandläggare 

 

 1   
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9.26 Beslut om ändring av avgift inom området 

äldre och funktionsnedsatta samt social-

psykiatrin (redan debiterad avgift) 

 

4 kap. 2 § SoL Avgiftshandläggare 

 

 1   

 - Vid felaktig debitering, avgiftsunderlag 

etc. 

 

4 kap. 2 § SoL Avgiftshandläggare 

 

    

 - Övriga fall 

 

4 kap. 2 § SoL Sektionschef vid avd för 

myndighetsutövning, 

individ- och familje-

omsorg, sektion vuxen 

och funktionshinder 

Enhetschef vid sektio-

nen för missbruk och 

socialpsykiatri. 

 

    

9.27 Jämkning av avgifter inom omsorgen om 

äldre och funktionsnedsatta  

8 kap. 2-9 § SoL Sektionschef vid avd för 

myndighetsutövning, 

individ- och familje-

omsorg sektion vuxen 

och funktionshinder 

Enhetschef vid sek-

tionen för missbruk och 

socialpsykiatri. 

 

 3   

9.28 Beslut om ändrat förbehållsbelopp 

 

8 kap. 2-9 § SoL 

 

  3   

 - enligt tillämpningsregler vid generella 

skäl 

 

 Avgiftshandläggare 
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 - enligt tillämpningsregler vid särskilda 

skäl 

 

 Avgiftshandläggare 

 

    

9.29 Firmateckning vid tecknande av hyres-

kontrakt/meddelande om bostadskostnad 

 

 Avgiftshandläggare 

 

Beslut om uthyrning anses ingå i 

biståndsbeslut. 

 

3   

9.30 Ekonomiskt bistånd vid inflyttning i sär-

skilt boende/bostad med särskild service 

 

4 kap. 1 § SoL Sektionschef vid avd för 

myndighetsutövning, 

individ- och familje-

omsorg, sektion vuxen 

och funktionshinder. 

Enhetschef vid sek-

tionen för missbruk och 

socialpsykiatri  

 

Gäller dubbelhyra max tre månader vid 

kapitalinnehav (bankmedel, aktier, 

fonder) understigande två prisbasbelopp 

eller fasta tillgångar understigande tio 

prisbasbelopp. 

3   
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10 FÄRDTJÄNST/RIKSFÄRDTJÄNST 

      

10.1 Beslut om tillstånd till färdtjänst med 

regelkompletteringar 

 

- Utöver regler 

 

6-9 § § lag om 

färdtjänst 

 

Färdtjänsthandläggare 

 

 

Arbetsutskott 

Beslutet överklagas genom förvaltnings-

besvär (16 § lag om färdtjänst). 

1 

 

 

+ 5 

  

10.2 Beslut om att återkalla tillstånd till färd-

tjänst 

 

   1   

 -  om förutsättningar för tillstånd inte 

längre finns 

 

12 § lag om 

färdtjänst 

 

Färdtjänsthandläggare Beslutet överklagas genom förvaltnings-

besvär (16 § lag om färdtjänst). 

 

   

 -  om tillståndshavaren gjort sig skyldig till 

allvarliga och upprepade överträdelser av 

de föreskrifter och villkor som gäller 

 

12 § lag om 

färdtjänst 

Arbetsutskott Beslutet överklagas genom förvaltnings-

besvär (16 § lag om färdtjänst). 

+ 5   

10.3 

 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 4-7 § § lag om 

riksfärdtjänst  

 

Färdtjänsthandläggare Beslutet överklagas genom förvaltnings-

besvär (13 § lag om riksfärdtjänst). 

1   

10.4 

 

Beslut om att återkalla tillstånd till riks-

färdtjänst 

 

   1   

 - om förutsättningar för tillstånd inte längre 

finns 

9 § lag om riks-

färdtjänst 

 

Färdtjänsthandläggare 

 

Beslutet överklagas genom förvaltnings-

besvär (13 § lag om riksfärdtjänst). 
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 - om tillståndshavaren gjort sig skyldig till 

allvarliga och upprepade överträdelser av 

de föreskrifter som gäller för riksfärdtjänst 

 

9 § lag om riks-

färdtjänst 

Arbetsutskott 

 

Beslutet överklagas genom förvaltnings-

besvär (13 § lag om riksfärdtjänst). 

+ 5   
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11 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD   

Socialtjänstens ansvar avser hälso- och 

sjukvård i särskilda boendeformer för äldre 

människor, i bostäder med särskild service 

för funktionshindrade, åt dem som vistas i 

dagverksamhet som omfattas av 3 kap. 6 § 

SoL, samt hemsjukvård.  

 

      

11.1 Anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) av allvarlig skada eller sjuk-

dom i samband med vård, behandling eller 

undersökning. 

 

HSLF-FS 2017-

40 

HSLF-FS 2017-

41 

 

 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska  

Lex Maria 

Anmäls i sin helhet vid nästa samman-

träde 

4   

11.2 Remissvar gällande frågor av medicinsk 

karaktär från Socialstyrelsen och Social-

departementet 

 

 Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

Avdelningschef inom 

hälso- och sjukvård 

 

Anmäls i sin helhet vid nästa samman-

träde 

4   
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12 LSS, STÖD OCH SERVICE TILL VISSA 

FUNKTIONSHINDRADE 

 

      

12.1 Beslut om personkretstillhörighet 

 

1 § och 7 § LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

LSS 

Beslut om personkretstillhörighet fattas 

särskilt. Kan därmed överklagas särskilt. 

 

1   

12.2 Biträde av personlig assistent 7 § och 9 § 2 p. 

LSS 

 

LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

LSS 

Avser personer som inte fyllt 65 år. Upp 

t.o.m. 20 timmar/vecka, övriga fall 1:e 

LSS-handläggare biståndshandläggare 

LSS, i samråd med enhetschef vid avd 

för myndighetsutövning, individ- och 

familjeomsorgen, sektion vuxen och 

funktionshinder. 

 

1   

12.3 Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig 

assistent vid tillfälligt utökade behov 

 

 

 

- Vid ordinarie assistents sjukdom, för 

brukare som valt privat assistansanordnare 

 

7 § och 9 § 2 p. 

LSS 

LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

LSS  

 

 

 

1:e LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

LSS  

Avser personer som inte fyllt 65 år. Upp 

t.o.m. 20 timmar/vecka, övriga fall 1:e 

LSS-handläggare biståndshandläggare 

LSS, i samråd med enhets-chef avd för 

myndighetsutövning, individ- och 

familjeomsorgen, sektion vuxen och 

funktionshinder. 

 

3   

12.4 Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

personlig assistent 

 

7 § och 9 § 2 p. 

LSS 

 

LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

LSS 

 

 3   

12.5 Ledsagarservice 

 

7 § och 9 § 3 p. 

LSS 

 

LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

LSS  

 1   
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12.6 Biträde av kontaktperson 

 

7 § och 9 § 4 p. 

LSS 

 

LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

LSS  

 1   

12.7 Avlösarservice i hemmet 

 

7 § och 9 § 5 p. 

LSS 

 

LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

LSS  

Över 10 timmar/vecka – 1:e LSS-

handläggare biståndshandläggare LSS 

1   

12.8 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

 

 

 

Ingående/undertecknande av avtal med 

institutioner med ramavtal vid köp av 

plats. 

 

7 § och 9 § 6 p. 

LSS 

 

LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

LSS  

 

Sektionschef för person-

lig assistans, familje- 

och individuellt stöd 

Avdelningschef inom 

sektionen för stöd och 

service   

 

 

 

 

 

Verkställighet 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

  

12.9 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

utanför det egna hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov 

 

7 § och 9 § 7 p. 

LSS 

LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

LSS 

Verkställighet via barn- och utbildnings-

nämnden. 

1   

12.10 Beslut om boende i familjehem för barn 

och ungdomar 

 

7 § och 9 § 8 p. 

LSS 

Arbetsutskott 

 

 

Jfr 1.1 och 1.2. Samma regler som vid 

SoL-placeringar gäller. 

 

1 + 5   

12.11 Beslut om boende i bostad med särskild 

service för barn och ungdomar  

7 § och 9 § 8 p. 

LSS 

 

Arbetsutskott  

 

 

Stadigvarande boende för barn beslutas 

av arbetsutskott 

 

1 + 5   

 a) hos annan huvudman 

 

 Arbetsutskott 

 

Obs. lagen om offentlig upphandling. 

 

1 + 5   

 b) elevhemsboende 

 

 1:e LSS-handläggare 

biståndshandläggare 

LSS 

Boende i samband med utbildning i 

annan kommun 

 

1   
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12.12 Beslut om boende för vuxna i bostad med 

särskild service etc. 

 

7 § och 9 § 9 p. 

LSS 

 

  1   

 a) inom kommunen  1:e LSS-handläggare 

Enhetschef, sektion 

vuxen och 

funktionshinder 

 

Efter samråd med avdelningschef – 

sektionschef sektionen för stöd och 

service till personer med funktions-

nedsättning 

 

   

 b) hos annan huvudman 

 

 Arbetsutskott Obs. lagen om offentlig upphandling. 

 

+ 5   

12.13 Beslut om daglig verksamhet för personer 

i yrkesverksam ålder som saknar förvärvs-

arbete och inte utbildar sig 

 

7 § och 9 § 10 p. 

LSS 

LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

LSS 

Avser endast personkrets 1 och 2. 1   

12.14 Beslut om att utbetala assistansersättning 

ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

personlig assistans till annan person än 

den som är berättigad till insatsen 

 

11 § LSS 1:e LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

LSS 

I samråd med avdelningschef inom stöd 

och service sektionschef inom sektion 

vuxen och funktionshinder 

3   

12.15 Beslut om upphörande av insats enligt 

LSS 

 

 LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

LSS 

 3   

12.16 Beslut om återbetalningsskyldighet 

 

12 § LSS Administrativ chef 

Socialchef 

Avser ärenden där ekonomiskt stöd läm-

nats på felaktiga grunder 

 

3   
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12.17 Förhandsbesked om rätt till insats enligt 

LSS för person som inte är bosatt i kom-

munen 

 

16 § 2 st. LSS 1:e LSS-handläggare 

Enhetschef, sektion 

vuxen och 

funktionshinder 

Vid fråga om bostad i samråd med 

enhetschef vid avd för myndighetsutöv-

ning, individ- och familjeomsorg, sektion 

vuxen. Efter samråd med avdelningschef 

inom sektionschef stöd och service vid 

beviljad insats. 

 

1   

12.18 

 

Beslut om att utreda behoven för enskild 

på tillfälligt besök i kommunen och besluta 

om insatser enligt LSS 

 

16 § 3 st. LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

LSS 

Efter samråd med avdelningschef 

sektionschef stöd och service vid beviljad 

insats 

 

3   

12.19 

 

Beslut om avgift för föräldrar vars barn är 

under 18 år och får omvårdnad i ett annat 

hem än det egna 

 

20 § LSS, 5 § 

LSS-förord-

ningen, 6 kap. 2 

och 3 § Social-

tjänstförord-

ningen 

 

Enhetschef vid avd för 

myndighetsutövning, 

sektion vuxen. individ- 

och familjeomsorg, 

sektion vuxen och 

funktionshinder 

 

I samråd med berörd LSS-handläggare 

Biståndshandläggare LSS 

3   

12.20 Beslut om att anmäla behov av assistans-

ersättning till försäkringskassa 

 

110 kap. 6 § 

Socialförsäk-

ringsbalken 

LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

LSS 

Gäller under förutsättning att den en-

skilde ansökt om personlig assistans 

enligt LSS och det kan antas att den 

enskilde har rätt till ersättning från för-

säkringskassan. 

  

3   

12.21 Godkännande av familjehem 

 

6 kap. 6 § SoL Arbetsutskott Se 1.1. 1 + 5   

12.22 Beslut om ersättning till familjehem 

(arvode och omkostnadsersättning) 

 

 Avdelningschef 

Sektionschef inom 

sektionen för stöd och 

service 

Följer SKL SKR´s rekommendationer. Se 

aktuellt cirkulär. 

3   
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12.23 Beslut att anmäla till överförmyndare att 

person som omfattas av LSS är i behov av 

förmyndare, förvaltare eller god man 

 

15 § 6 p. LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

LSS /enhetschef inom 

sektionen för stöd och 

service 

 

 3   

12.24 Beslut att anmäla till överförmyndare att 

förmyndare, förvaltare eller god man inte 

längre behövs 

 

15 § 6 p. LSS LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

LSS /enhetschef inom 

sektionen för stöd och 

service 

 

 3   

12.25 

 

Arvode till kontaktperson 

 

- Enligt latitud 

 

 

 

- Över latitud 

 

  

 

Enhetschef inom 

sektionen för stöd och 

service 

 

Avdelningschef 

Sektionschef sektionen 

för inom stöd och 

service 

 

Se aktuellt cirkulär från SKL SKR. 3   

12.26 Yttrande i ärenden om förordnande av god 

man eller förvaltare för någon som har fyllt 

16 år 

 

11 kap. 16 § 2 st. 

FB 

LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

LSS/enhetschef inom 

sektionen för stöd och 

service 

 

Inom respektive områden. 3   
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12.27 Fastställande av avgifter enligt riktlinjer  Sektionschef vid avd för 

myndighetsutövning, 

individ- och familje-

omsorg, sektion vuxen 

och funktionshinder 

 

Verkställighet. 3   

12.28 Individuell jämkning/prövning och beslut 

om reducering helt eller delvis av avgift  

 

- Enligt riktlinjer 

 

 

- Övriga fall  

 

  

 

 

LSS-handläggare 

Biståndshandläggare 

LSS  

 

Enhetschef avd för 

myndighetsutövning, 

individ- och familje-

omsorg, sektion vuxen 

och funktionshinder 

 

Verkställighet. 

 

 

Efter samråd med enhetschef vid avd för 

myndighetsutövning individ- och 

familjeomsorg, sektion vuxen och 

funktionshinder 

 

3   

12.29 Beslut om hyresnivå vid bostäder med sär-

skild service för vuxna  

 

 Administrativ chef Beräkning enligt framtagen hyresmodell 3   

12.30 Firmateckning vid tecknandet av hyres-

kontrakt för hyresgäst  

 Avgiftshandläggare 

 

Beslut om uthyrning anses ingå i beslut 

om insats enligt LSS. 

3   
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ÖVRIGT 
      

 
13 
 
 
 
 

OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESS-
LAGEN, POLISANMÄLAN ETC. 

Prövning av begäran att lämna ut allmän 

handling enligt 6 kap. 3 § OSL görs av den 

som har handlingen i sin vård 

 

      

13.1 

 

Beslut om att sekretessbelägga allmän 

handling 

 

2 kap. 2 § TF Avdelningschef/ 

sektionschef 

 

Se OSL 2   

13.2 Beslut om att sekretessbelägga allmän 

handling rörande upphandling 

 

19 kap. 3 § 1 och 

2 st., 31 kap. 16 

§ 1 st.  OSL 

 

Avdelningschef/ 

sektionschef 

 

 2   

13.3 Beslut om helt eller delvis avslag på begä-

ran från enskild att ta del av allmän hand-

ling som rör enskilds personliga förhållan-

den 

6 kap. 4 §, 26 

kap. 1 § OSL 

Avdelningschef/ 

sektionschef 

 

 3   

13.4 Beslut om helt eller delvis avslag på begä-

ran från myndighet att ta del av allmän 

handling som rör enskilds personliga för-

hållanden 

6 kap. 5 §, 26 

kap. 1 § OSL 

Avdelningschef/ 

sektionschef 

 

 3   

13.5 Beslut om helt eller delvis avslag på begä-

ran från enskild att ta del av allmän hand-

ling som rör enskilds personliga förhållan-

den och avslaget avser i förhållande till 

vårdnadshavare. 

 

6 kap. 4 §, 26 

kap. 1 § och 12 

kap. 3 § OSL 

Avdelningschef/ 

sektionschef 

 

 3   
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13.6 Utlämnade av allmän handling som rör 

enskilds förhållande där den enskilde 

samtyckt till att handlingen får lämnas ut.  

 

12 kap. 2 § 1 st. 

OSL  

 

Ansvarig handläggare  3   

13.7 Utlämnande av allmän handling som rör 

enskilds förhållande där den enskilde 

samtyckt till att handlingen får lämnas ut, 

men förbehåll lämnas om vidare utlämning 

av uppgifterna 

 

12 kap. 2 § 2 st. 

OSL 

Avdelningschef/ 

sektionschef 

 

 3   

13.8 I samband med utlämnande av uppgift till 

enskild kan uppställande av förbehåll som 

inskränker den enskildes rätt att lämna 

uppgiften vidare eller utnyttja den. 

10 kap. 14 § 1 st. 

OSL 

Avdelningschef/ 

sektionschef 

 

 3   

13.9  

 

Beslut att lämna ut uppgifter ur person-

register till statliga myndigheter i forsk-

ningssyfte 

 

12 kap. 6 § SoL Socialchef  3   

13.10 Beslut om polisanmälan vid misstanke om 

brott som hindrar nämndens verksamhet 

 

12 kap. 10 § SoL 

10 kap. 2 § OSL 

 

 

 

    

 – socialbidrag, avgifter etc. 

 

 Arbetsutskott 

 

 5   

 – våld och hot mot tjänsteman 

 

 Närmast överordnad 

chef 

Obs. möjligheten att överlåta beslutande-

rätten. 

Vederbörande tjänsteman kan anmäla i 

egenskap av målsägande. 

 

3   

 – stöld från vårdtagare 

 

 Enhetschef Efter samråd med avdelningschef. 

 

3   
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13.11 Beslut om att polisanmäla/ej polisanmäla 

misstanke om vissa brott mot underårig (18 

år) 

 

 

12 kap. 10 § SoL 

10 kap. 21 § OSL 

 

Enhetschef inom barn- 

och ungdomsvård 

 

 

 

 

Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 

och 6 kap. dvs. brott mot liv och hälsa, 

frihet och frid, sexualbrott samt köns-

stympningsbrott (även försök, förbere-

delse och stämpling till könsstymp-

ningsbrott samt underlåtenhet att avslöja 

sådant brott).  

 

1 

 

 

 

 

  

13.12 

 

Beslut om att ej polisanmäla misstanke om 

vissa brott mot underårig (18 år) 

 

- I brådskande fall 

 

12 kap. 10 § SoL 

10 kap. 21 § OSL 

Arbetsutskott 

 

 

Ordförande/vice 

ordförande 

Se 13.11 1 + 5 

 

 

1 
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13.13 Beslut om polisanmälan angående miss-

tanke om vissa grövre brott  

 

- I brådskande fall 

 

12 kap. 10 § SoL 

10 kap. 23 § OSL 

 

Arbetsutskott 

 

 

Ordförande/vice 

ordförande 

10 kap. 23 § OSL 

P 1. Misstanke om fullbordat brott för 

vilket inte är stadgat lindrigare straff än 

fängelse minst ett år t.ex. grov miss-

handel, olaga frihetsberövande, rån och 

allmänfarlig ödeläggelse. 

P 2. Misstanke om försök till brott för 

vilket inte är stadgat lindrigare straff än 

fängelse i två år t.ex. mord, dråp, män-

niskorov, våldtäkt, spridande av gift eller 

smitta (grovt brott) och grovt narkotika-

brott.  

P 3. Försök till brott för vilket inte är 

föreskrivet lindrigare straff än fängelse i 

ett år, om gärningen innefattat försök till 

överföring av sådan allmänfarlig sjuk-

dom som avses i 1 kap. 3 § smittskydds-

lagen. Enligt Norström/Sverne fordras ej 

delegation utan rätten tillkommer varje 

befattningshavare. Delegationsregeln får 

därför ses som en rekommendation. OBS 

– anmälan är ingen skyldighet men en 

möjlighet. 

 

5 

 

 

2 
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13.14 

 

Beslut om polisanmälan angående miss-

tanke om överlåtelse av narkotika, dop-

ningsmedel och olovlig försäljning och 

anskaffande av alkoholdrycker till under-

åriga (18 år) 

 

- I brådskande fall 

 

12 kap. 10 § SoL 

10 kap. 22 § OSL 

 

Arbetsutskott 

 

 

 

 

 

Sektionschef inom indi-

vid- och familjeomsorg 

Ordförande/vice 

ordförande  

 

 5 

 

 

 

 

 

2 

  

13.15 

 

Polisanmälan i syfte att få till stånd ett 

omedelbart polisiärt ingripande av någon 

som kan antas vara under 18 år 

 

10 kap. 20 § OSL 

 

Socialsekreterare, fält-

sekreterare, behand-

lingspersonal och mot-

svarande grupper inom 

individ- och familje-

omsorg 

 

Förhållandena skall innebära en över-

hängande risk för den unges hälsa och 

utveckling. Gäller även när den unge 

påträffas när han eller hon begår brott.  

 

2   

13.16 Beslut om polisanmälan av brott som är ”å 

färde” 

 

10 kap. 28 § 1 st. 

OSL 

23 kap. 6 § BrB  

 

 Skyldighet föreligger att anmäla brott för 

var och en. 

 

2   

13.17 Uppgiftslämnande till polis/åklagare gäl-

lande misstanke om brott mot nämndens 

verksamhet, brott mot underårig samt vissa 

grövre brott 

 

12 kap. 10 § SoL 

 

1: e socialsekreterare. I vissa fall kan i nödsituation sekretess 

brytas. Se 24 kap. 4 § BrB. 

3   
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13.18 

 

 

 

Ny 

Beslut om polisanmälan angående miss-

tanke om olovlig försäljning av alkohol-

drycker. 

 

Besluta på nämndens vägnar i ärenden 

som är så brådskande att nämndens beslut 

inte kan avvaktas 

 

 

 

 

 

6 kap 39 § KL 

Enhetschef vid förebyg-

gande enheten 

 

 

Ordförande 

 

 

 

 

Avser ej beslut i individärenden inom 

individ- och familjeomsorg eller social 

omsorg. Ärendet anmäls i sin helhet till 

nästkommande nämnd 

2 

 

 

 

4 
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14 

 

ÖVERKLAGANDEN, YTTRANDEN OCH 
ANMÄLNINGAR M.M. TILL DOMSTOL, 
ÅKLAGARMYNDIGHET OCH ANDRA 
MYNDIGHETER 

 

       

 
Överklaganden etc. 

 

      

14.1 

 

Beslut om att föra talan i ärenden eller mål 

vid domstol   

 

10 kap. 2 § SoL Socialchef  3   

14.2 

 

Utseende av ombud att föra nämndens talan 

 

10 kap. 2 § SoL Socialchef 

 

 3   

14.3 Beslut huruvida omprövning skall ske 38 § FvL Delegaten i ursprungs-

beslutet 

 

Betraktas som en handläggningsåtgärd 

dvs. verkställighet. 

När nämnds-/utskottsbeslut överklagas 

kan tjänsteman ta ställning till att om-

prövning ej skall ske. Inom individ- och 

familjeomsorgen tar sektionschef ställ-

ning. I övriga fall socialchef. 

3   

14.4 Prövning av att överklagande skett i rätt tid 

och avvisning av överklagande som kom-

mit in för sent 

 

45 § FvL Delegat i ursprungs-

beslutet 

För socialnämndsbeslut – avdelningschef 

och sektionschef. 

Rättidsprövning görs vid laglighetspröv-

ning av kammarrätten. 

 

3   

14.5 Omprövning av beslut och yttrande i ären-

den där ursprungsbeslutet fattats av delegat 

 

38 § FvL Delegaten i ursprungs-

beslutet 

 

 3   
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14.6 Beslut huruvida överklagande och yrkande 

om inhibition skall ske när förvaltningsrätt 

eller kammarrätt ändrat nämndens beslut 

och detta ursprungligen fattats av delegaten 

 

 Närmast överordnad 

chef 

 

 2   

14.7 Avgivande av yttrande till domstol med 

anledning av överklagande av delegats 

beslut 

 

 Delegat i ursprungs-

beslutet 

Vid beslut om äldreomsorgsavgift skall 

administrativ chef avge yttrande. 

 

1   

14.8 

 

Överklagande, yrkande om inhibition samt 

yttrande till domstol eller Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) i ärenden när 

ursprungsbeslutet fattats av nämnd/utskott 

   

6 kap. 39 § KL Ordförande/vice ord-

förande 

Brådska råder och nämnd-/utskottssam-

manträde kan inte avvaktas. (Enligt 6 

kap. 38 § KL råder delegeringsförbud 

utom i ovan angivet fall.) Anmäls vid 

nästa sammanträde. 

 

2   

14.9 Avgivande av yttrande till Lotteriinspek-

tionen  

 

Lotterilagen Tillståndshandläggare  

 

2   

 
Offentligt biträde m.m. 

 

      

14.10 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § lag om 

offentligt biträde 

 

Socialsekreterare  3   

14.11 

 

Yttrande över ansökan om rättshjälp 

genom offentligt biträde samt yttrande över 

kostnadsräkning 

 

3 § lag om 

offentligt biträde, 

7 § förordning 

om offentligt 

biträde 

 

1:e socialsekreterare  3   
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14.12 Avvisande av ombud/biträde 

 

14 § FvL Avdelningschef/ 

sektionschef 

 

 2   

 
Yttranden etc. i barnavårdsärenden 

 

      

14.13 Yttrande till polis-/åklagarmyndigheten 

 

 

 

 

- Förhandsbesked/förenklat yttrande till 

polismyndigheten 

 

11 § 1 st. LuL  

 

1: e socialsekreterare 

 

 

 

 

Socialsekreterare i mot-

tagningsgrupp inom 

barn- och ungdomsvård 

 

Yttranderätten gäller inom ramen för de 

åtgärder som kan beslutas av delegaten 

eller då pågående åtgärd beslutats av 

utskott/nämnd. 

 

1   

14.14 Yttrande till allmän domstol angående 

överlämnande till särskild vård för unga 

(ungdomstjänst, ungdomsvård) 

 

32 kap. 1 § och 2 

§ BrB 

1: e socialsekreterare Yttranderätten gäller inom ramen för de 

åtgärder som kan beslutas av delegaten 

eller då pågående åtgärd beslutats av 

utskott/nämnd. 

 

1   

14.15 Underrättelse till åklagare om ungdoms-

vård eller ungdomstjänst inte kommer till 

stånd eller den som överlämnats till sådan 

påföljd bryter mot föreskrift 

 

12 kap. 8 § SoL Socialsekreterare Se 30 b § LuL och 32 kap. 4 § BrB.  1   

14.16 Yttrande till åklagarmyndigheten med 

anledning av ev. utredning beträffande 

misstänkt under 15 år 

 

31 § LuL jfr med 

33 § LuL 

1:e socialsekreterare  1   

14.17 Begäran hos åklagare om förande av 

bevistalan. 

 

38 § LuL 1:e socialsekreterare  1   
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14.18 

 

Samtycke till Statens institutionsstyrelses 

förslag om att den unge får vistas utom 

särskilt ungdomshem 

 

 Arbetsutskott  5   

14.19 Lämnande av upplysningar och förslag på 

åtgärder till åklagare, domstol och fri-

vårdsmyndighet 

6 § Lag 

(1991:2041) om 

särskild 

personutredning i 

brottmål m.m. 

 

1:e socialsekreterare  3   

 
Övriga yttranden, upplysningar, 
anmälningar 

 

      

14.20 

 

Yttrande i ärenden om förordnande av god 

man eller förvaltare för någon som har fyllt 

16 år 

 

11 kap. 16 § 2 st. 

FB 

Socialsekreterare/ 

familjerättssekreterare/ 

biståndshandläggare 

SoL/ 

LSS-handläggare 

biståndshandläggare 

LSS /enhetschef 

 

Inom resp. område. 3   

14.21 

 

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande 

av pass utan vårdnadshavares medgivande 

 

3 § 2 st. pass-

förordningen 

 

1: e socialsekreterare 

1:e 

familjerättssekreterare 

För barn föremål för samhällsvård, 1:e 

soc.sekr. på sektionen för utredning barn 

och unga samt familjehemsgruppen. I 

övriga fall 1:e familjerättssekreterare på 

familjerätten. 

 

1   
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14.22 

 

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande 

av pass utan vårdnadshavares medgivande 

 

11 a § passlagen 

 

1: e socialsekreterare 

1:e 

familjerättssekreterare 

 

För barn föremål för utredning angående 

vårdnad, boende och umgänge 1:e 

familjerättssekreterare på familjerätten. I 

övriga fall 1: e socialsekreterare på 

sektionen för utredning barn och unga 

samt familjehemsgruppen. Se social-

styrelsens meddelandeblad reviderat juli 

2006 ”Handläggning inom socialtjänsten 

av ärenden då barn med hemvist i 

Sverige söker hjälp hos svenska ut-

landsmyndigheter”. 

 

1   

14.23 

 

Yttrande till Migrationsverket vid utfär-

dande av främlingspass utan vårdnads-

havares medgivande 

 

2 kap15 a § 

utlänningsför-

ordningen 

 

1: e socialsekreterare 

1:e 

familjerättssekreterare 

 

För barn föremål för utredning angående 

vårdnad, boende och umgänge 1:e 

familjerättssekreterare på familjerätten. I 

övriga fall 1: e socialsekreterare på 

sektionen för utredning barn och unga 

samt familjehemsgruppen. Se social-

styrelsens meddelandeblad reviderat juli 

2006 ”Handläggning inom socialtjänsten 

av ärenden då barn med hemvist i 

Sverige söker hjälp hos svenska ut-

landsmyndigheter”. 

 

1   
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14.24 

 

 

 

 

 

 

 

Ny 

Yttrande till tillsynsmyndighet 

 

 

 

 

 

 

 

Yttrande avseende remisser från 

myndigheter, organisationer etc. 

 

13 kap. 2 § SoL Avdelningschef/ 

sektionschef 

 

 

 

 

 

 

Socialchef 

 

Tillsynsmyndighet är Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) i resp. tillsyns-

region, JO och JK. 

I första hand bör nämnden avge yttrande 

på grund av ärendets principiella bety-

delse. Anmäls i sin helhet vid nästa sam-

manträde. 

 

Se 11.2 avseende frågor av medicinsk 

karaktär. Anmäls i sin helhet vid nästa 

sammanträde. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

  

14.25 Yttrande till åklagarmyndighet vid åtals-

prövning 

 

 

46 § LVM 1: e socialsekreterare  1   

14.26 Yttrande till allmän domstol när den som 

begått brottslig gärning kan bli föremål för 

LVM-vård 

 

31 kap. 2 § 1 st. 

BrB 

1: e socialsekreterare  1   

14.27 Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 § och 

5 kap. 2 § kör- 

kortsförord-

ningen 

 

Socialsekreterare  1   
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14.28 Beslut om att begära utdrag ur belastnings- 

och misstankeregister 

 

6 § 4 p. lag om 

belastnings-

register 5 § 1 st. 

2 p. lag om 

misstankeregister 

 

1: e socialsekreterare Förordning om belastningsregister:  

11 § 5 p. – anställning eller anlita någon 

som uppdragstagare. 

11 § 8 p. – ärenden avseende adoption, 

vårdnad, boende, umgänge, medgivande 

samt åtgärder enligt LVU eller LVM. 

Förordning om misstankeregister: 

4 § 6 p. – anställning eller anlita någon 

som uppdragstagare. 

4 § 9 p. – ärenden avseende adoption, 

vårdnad, boende, umgänge, medgivande 

samt åtgärder enligt LVU eller LVM. 

 

3   

14.29 Anmälningsskyldighet enligt smittskydds-

lagen 

6 kap. 12 § smitt-

skyddslagen 

 

Avdelningschef 

 

 3   

14.30 Anmälan till Folkhälsoinstitutet om använ-

dande av nya missbruksmedel 

 

12 kap. 9 § SoL Arbetsutskott  5   

14.31 

 

Dödsboanmälan 20 kap. 8 a § ÄB Handläggare Skatteverket skall underrättas om vem 

som är delegat. 

 

1   

14.32 Beslut att ordna gravsättning 5 kap. 2 § 

Begravnings-

lagen 

 

1: e socialsekreterare Kommunen har rätt till ersättning av 

dödsboet för kostnaderna. Se Väg-

ledande bestämmelser/riktlinjer för eko-

nomiskt bistånd. 

 

1   

14.33 Upplysningar i vapenärenden  Socialsekreterare Uppgifter får endast lämnas ut om den 

enskilde har samtyckt till det (JO 

1983/84 s. 188 f.). 

 

1   
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14.34 Skyldighet att lämna uppgift gäller på 

begäran av smittskyddsläkare 

6 kap. 9 § smitt-

skyddslagen 

 

Avdelningschef 

 

Myndigheter som i sin verksamhet får 

kännedom om uppgifter av betydelse för 

smittskyddet 

 

3   

14.35 Lämna uppgift om studerande i anledning 

av avskiljande från högskoleutbildning 

  

12 kap. 10 § 3 st. 

p. 2 SoL 

1: e socialsekreterare  3   

14.36 Lämna uppgift till annan myndighet 

 

12 kap. 7 § 1st 

SoL  

 

12 kap. 10 § 2 st. 

p. 1 SoL 

 

Socialsekreterare, för-

sörjningsstöd 

 

1: e socialsekreterare 

 3   

14.37 Anmälan om allvarligt missförhållande 

inom socialtjänsten 

 

14 kap. 3 § SoL 

24 b § LSS 

SOSFS 2011:5 

 

Avdelningschef/ 

sektionschef 

  

  

Se handläggningsrutin. (Inblicken) 

Samtliga till avdelningschef rapporterade 

händelser ska delges socialnämnden. 

 

4    
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15 EKONOMI- OCH BUDGETÄRENDEN 

 

   

 

   

15.1 Beslut att utse besluts- och behörighets-

attestanter samt en ersättare för var och en 

av dessa funktioner 

 Socialchef 

 

Socialchefen äger rätt att vidaredelegera 

rätten att utse besluts- och behörighets-

attestanter samt ersättare för dessa till 

avdelningschef eller därmed jämförbar. 

 

3   

15.2 Beslut om omfördelning av budgetram 

under löpande verksamhetsår (ej låsta 

anslag) 

 

- mellan verksamheter inom avdelning 

enligt de ”spelregler” som finns 

 

- mellan delverksamheter och avdelningar 

inom ramen för nämndens mål  

 

  

 

 

 

Avdelningschef 

 

 

Socialchef 

 3   

15.3 Beslut om disposition av medel från 

socialnämndens buffert 

- löne- och prisförändringar 

 

  

 

Administrativ chef 

(Verkställighet) 

 

 3   

15.4 Beslut om omdisponering av budget inom 

ramen för effekt- och produktionsmål – 

upp till 20 basbelopp 

 

 Socialchef  3   

15.5 Bemyndigande åt tjänsteman på socialför-

valtningen att teckna post- och bankgiro 

m.m.    

 

 Se beslut Socialnämndsbeslut 1990, § 296. 

Uppdrag. 

 

3   
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15.6 Beslut om att ersätta enskild person för 

skador vållade inom verksamheten 

- upp till ett basbelopp 

- över ett basbelopp 

 

3 kap. 1-3 § ska-

deståndslagen 

 

 

Avdelningschef 

Socialchef 

Samråd med Administrativ chef. 3   

15.7 Beslut att kassera inventarier och materiel 

 

 Utsedd beslutsattestant 

(Verkställighet) 

 

 3   

15.8 

 

Beslut om försäljning av inventarier och 

materiel 

- vid avdelningens enheter 

- vid förvaltningsledningen 

- datorer och tillbehör 

 

  

 

Avdelningschef 

Administrativ chef 

Administrativ chef 

 3   

15.9 

 

Förhyrning/uppsägning av lokal i mindre 

omfattning – upp till sex basbelopp 

 

 Socialchef I annat fall beslutar socialnämnd med 

firmateckning av ordförande och social-

chef. 

 

3   

15.10 Teckna avtal för befintliga lokaler då 

avtalsvillkoren justeras i mindre omfatt-

ning 

 

 Socialchef 

(Verkställighet) 

 

 3   
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15.11 Beslut om anstånd för fordran på maximalt 

1/2 basbelopp 

 

- upp till 60 dagars anstånd från förfallo-

dag 

 

 

- upp till 6 månader från förfallodag i sam-

band med upprättande av amorteringsplan 

 

(I övriga fall beslutar administrativ chef) 

 

  

 

 

Avgiftshandläggare/ 

Administratör vid admi-

nistrativa avdelningen 

 

Avgiftshandläggare/ 

Administratör vid admi-

nistrativa avdelningen 

 3   

15.12 Beslut om avskrivning av dröjsmålsränta, 

avgift för amorteringsplan och inkasso-

avgift 

 

 Avgiftshandläggare I samråd med sektionschef vid avd för 

myndighetsutövning, individ- och 

familjeomsorg, sektion vuxen och 

funktionshinder 

 

3   

15.13 Beslut om att fordran inte skall överlämnas 

till betalningsföreläggande 

 

 Avgiftshandläggare/ 

Administratör vid admi-

nistrativa avdelningen 

 

 3   

15.14 Avskrivning av fordran gentemot kund 

 

 Avdelningschef/ 

Administrativ chef 

 

 3   

15.15 Polisanmälan vid stöld, skadegörelse etc. 

på lokaler och egendom 

 

 Enhetschef 

Lokalansvarig 

 

 3   
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16 FÖRTROENDEVALDAS UPPDRAG 

 

      

16.1 Beslut om deltagande i ersättningsberät-

tigade sammanträden eller andra aktiviteter 

 

 Socialnämndens ord-

förande 

 3   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

 

2020-02-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr SN 2019/00259  

Remiss från kommunstyrelsen gällande riktlinjer för arbetet 
med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella minori-

teterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med Sveriges 

åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. 

Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367. Kommun-

ledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer för 

arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun. 
  
Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i det finska förvaltningsområdet. Till åta-

gandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels 

ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen och dels utvidgas till att gälla samtliga fem 

minoriteter. Riktlinjerna beskriver övergripande kommunens arbete med nationella 

minoriteters rättigheter, och specificerar vilken nämnd som ansvarar för vilka åta-

ganden. Förslag till riktlinjer har remitterats till berörda nämnder och socialnämnden 

ges nu möjlighet att yttra sig.     

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse, 2020-01-22. 

Delegationsbeslut Kommunstyrelsen ordförande, 2019-11-22. 

Riktlinjer arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, 2019-11-22. 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll 2019-11-13 § 53. 

Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret, 2019-11-05. 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2013-08-28 § 211.  

Kommunledningskontorets uppdragsbeskrivning förvaltningsområde Sverigefinländare 

2013-06-12. 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2013-03-28 § 97.     

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.  

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

  

att ställa sig bakom lämnat förslag till Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i 

Uddevalla kommun.  
  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(2) 

2020-01-22 Dnr SN 2019/00259 

  

 

Handläggare 

Processtödjare Lisa Svanberg 

Telefon 0522-69 70 34 
lisa.svanberg@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunstyrelsen gällande riktlinjer för arbetet 

med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 

minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med 

Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 

minoriteter. Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367. 

Kommunledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer 

för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun. 

 

Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i det finska förvaltningsområdet. Till 

åtagandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels 

ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen och dels utvidgas till att gälla samtliga fem 

minoriteter. Riktlinjerna beskriver övergripande kommunens arbete med nationella 

minoriteters rättigheter, och specificerar vilken nämnd som ansvarar för vilka 

åtaganden. Förslag till riktlinjer har remitterats till berörda nämnder och socialnämnden 

ges nu möjlighet att yttra sig.      

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse, 2020-01-22. 

Delegationsbeslut Kommunstyrelsen ordförande, 2019-11-22. 

Riktlinjer arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, 2019-11-22. 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll 2019-11-13 § 53. 

Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret, 2019-11-05. 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2013-08-28 § 211.  

Kommunledningskontorets uppdragsbeskrivning förvaltningsområde Sverigefinländare 

2013-06-12. 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2013-03-28 § 97.     

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Förordning (2009: 1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.   

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att ställa sig bakom lämnat förslag till Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i 

Uddevalla kommun.  

   



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

2(2) 

2020-01-22 Dnr SN 2019/00259 

  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

I Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk framgår bestämmelser 

om nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att 

använda minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser 

om äldreomsorg. 

 

Kommunledningskontoret har skrivit fram ett förslag på riktlinjer för arbetet med 

nationella minoriteter i Uddevalla kommun. Förslaget utgår från gällande lagstiftning. 

Socialtjänsten berörs främst av avsnitten ”Nationella minoriteters rätt till äldreomsorg 

på sitt språk” samt ”Information till nationella minoriteter”.  

 

Gällande förslaget att Socialnämnden, när biståndsbeslut finns och den äldre vill det, 

ska ansvara för att tillhandahålla hemtjänst eller särskilt boende med finsktalande 

personal finns idag en avdelning på ett vård- och omsorgsboende som har finsktalande 

personal och inom flera hemtjänstgrupper finns finsktalande personal.  

  

Avseende förslaget att Socialnämnden, när biståndsbeslut finns och den enskilde vill 

det, ska verka för att på lämpligt sätt kunna erbjuda insatser på de nationella 

minoritetsspråken samt att Socialnämnden ska verka för att någon av kommunens 

dagverksamheter eller träffpunkter kan vara särskilt inriktad på aktiviteter på finska 

beaktas detta i den mån det är möjligt utifrån efterfrågan och tillgång till personal med 

efterfrågade språkkunskaper.  

 

Vid ansökan om hemtjänstinsatser samt vård- och omsorgsboende informeras den 

enskilde muntligt om möjligheten att få insatserna utförda helt eller till väsentlig del av 

personal av finsktalande personal. Information finns även på kommunens hemsida.  

 

Med stöd av ovanstående föreslås socialnämnden ställa sig bakom lämnat förslag till 

riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun.  

 

 

 

 

Roger Granat Lisa Svanberg 

Socialchef Processtödjare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 



Delegationsbeslut 
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2019-11-22 Dn r: KS 2019/00629 

Handläggare 

UDDEVALlA KOI'v\MUN 
Socialtjänsten stodshuset 

Chefssekreterare Annika Thorström 
Telefon 0552-69 61 05 
annika.thorstrom@uddevalla.se 

2019 -11- 2 2 

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, 
remittera riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter till 
berörda nämnder 

Sammanfattning 

Arbetsmarknad och integrationsutskottet beslutade på sitt möte 2019-11-13 att föreslå 
kommunstyrelsen att skicka ärendet, riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i 
Uddevalla kommun, på remiss till berörda nämnder. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att skicka ärendet på remiss till barn och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
kultur och fritidsnämnden samt 

att uppmana dem att svara senast 2020-02-28 . 

Christer Hassiebäck (UP) 
Kommunstyrelsens ordforande 

Expediera till 
Barn och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur och fritidsnämnden 

Delegationsbeslut ska lämnas till registrator för anmälan i nämnden. Beslutet ska kompletteras med 
hänvisning om hur man överklagar om beslutet går att överklaga med förvaltningsbesvär och då är tiden för 
överklagande enligt förvaltningslagen tre veckor från den dag då sökande fält del av bestutel 
Overklagande genom laglighetsprövning enlig kommunallagen ska göras till förvaltningsrätten inom tre veckor 
efter den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet dar beslutet anmälts, har anslagits på 
kommunens officiella anslagstavla. 

Kommunledningskontoret 

Postodress Besöksadress 
451 81 Uddevalla Stadshuset Varvsvägen l 

www.uddevalla.se E-post 

Telefon 
0522-69 00 00 

Fax 
0522-69 60 0 1 



UaFS 
Blad l 

UDDEVALLA KOlVMUN 
Socialtiänsten Stodshust3t 

Antagen av kommunfullmäktige 20 .. -.. -.. § ....... . 2019 -11- 2 2 

Riktlinjerna följer de inriktningar som Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk, pekar ut som mest angelägna: 
• Nationella minoriteters språk 
• Nationella minoriteters rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk 
• Nationella minoriteters kultur 
• Information till nationella minoriteter 
• Kompetensutveckling om nationella minoriteter 
• Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter 
• Samordning och uppföljning 

Nationella minoriteters språk 
Barn och utbildningsnämnden ska informera barn och ungdomar i kommunens skolor 
om rätten till modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken. Nämnden 
ska informera föräldrarna om möjligheten till och uppmana barn och unga att nyttja 
möjligheten till modersmålsundervisning. 

Barn och utbildningsnämnden ska vid behov förstärka tillgången av lärare i de 
nationella minoritetsspråken. 

Kultur och fritidsnämnden ska, i samverkan med barn och utbildningsnämnden samt 
med socialnämnden, uppmuntra och ta till vara initiativ från de nationella 
minoriteterna om språkliga och kulturella insatser i sina verksamheter där syftet är att 
stärka och utveckla de nationella minoritetsspråken. 

Nationella minoriteters rätt till förskola på sitt språk 
Barn och utbildningsnämnden svarar för att tillhandahålla torskoleverksamhet med 
finsktalande personal, inom ramen för att kommunen är förvaltningsområde för 
finska språket. 

Barn och utbildningsnämnden ska, genom förskolan, verka för att barn som tillhör de 
nationella minoriteterna på lämpligt sätt får möjlighet att utveckla både det svenska 
språket och sitt minoritetsspråk. 

Nationella minoriteters rätt till äldreomsorg på sitt språk 
Socialnämnden ska, när biståndsbeslut finns och den äldre vill det, ansvara för att 
tillhandahålla hemtjänst eller särskilt boende med finsktalande personal. 

Socialnämnden ska, när biståndsbeslut finns och den enskilde vill det, verka för att 
på lämpligt sätt kunna erbjuda insatser på de nationella minoritetsspråken. 
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Socialnämnden ska verka för att någon av kommunens dagverksamheter eller 
träffpunkter kan vara särskilt inriktad på aktiviteter på finska. 

Nationella minoriteters kultur 
Kommunstyrelsen ska uppmärksamma samtliga minoriteters högtidsdagar genom att 
flagga med nationella minoriteters flaggor under dessa dagar. Högtidsdagarna är: 
Samernas nationaldag, Sverigefinnamas dag, Internationella Romadagen och 
Tornedalingarnas dag. Den judiska minoriteter saknar däremot flagga och fastställd 
dag. Finlands självständighetsdag uppmärksammas med att flagga med finska 
flaggan på Finlands självständighetsdag. 

Kommunstyrelsen ska även informera om och uppmärksamma nationella 
minoriteternas högtidsdagar. 

Kultur och fritidsnämnden ska, i enlighet med biblioteksplanen, utveckla metoder 
och aktiviteter för att inspirera till ökad läsning och språkutveckling med särskilt 
fokus på förskolebarnen, även avseende de nationella minoriteterna. 

Kultur och fritidsnämnden ska, i enlighet med biblioteksplanen, verka för biblioteket 
som inkluderande mötesplats, för personer som talar något av de nationella 
minoritetsspråken. 

Kompetensutveckling om nationella minoriteter inom kommunen 
Kommunstyrelsen ska stödja kompetensutvecklingsinsatser om de nationella 
minoriteternas rättigheter samt bistå med stöd och råd till kommunens nämnder. 

Kommunens nämnder ska kompetensutveckla sina medarbetare om 
minoritetslagstiftningen, de nationella minoriteterna och de nationella 
minoritetsspråken. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att ta fram underlag 
till utbildningar, samt samordnar insatserna. 

Information till nationella minoriteter 
Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns information om nationella minoriteters 
rättigheter och grundskyddet på kommunens webbplats samt att information om 
lagen finns tillgänglig på samtliga minoritetsspråk. 

Kommunstyrelsen tillser att det genom kommunens kundcenter går att få service på 
finska. 

Barn och utbildningsnämnden ska ge information till föräldrar om möjligheten att 
ansöka om finskspråkig förskola i kommunens e-tjänst där man ansöker om plats till 
förskola och skola. Nämnden ska även på annat lämpligt sätt informera om 
möjligheten till finskspråkig förskoleverksamhet. 
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Barn och utbildningsnämnden ska på lämpligt sätt ge information till kommunens 
elever, och deras föräldrar, om rätten till modersmålsundervisning på de nationella 
minoritetsspråken. 

Socialnämnden ska på lämpligt sätt ge information om möjligheten att få beviljade 
hemtjänstinsatser eller beviljat särskilt boende med finsktalande personal. 

Kommunstyrelsen ska inventera kommunens medarbetares kompetens i de nationella 
minoritetsspråken får att verka får att tillvarata språkkompetensen i organisationen. 

Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter 
Kommunstyrelsen ska en gång per år inbjuda till och genomfåra ett gemensamt 
samråd med samtliga nationella minoriteter i Uddevalla. 

Kommunstyrelsen ansvarar får att inbjuda till särskilda samråd med sverigefinnar 
inom ramen får att kommunen är förvaltningsområde får finska. Berörda nämnders 
förvaltningar bör medverka vid samråden. 

Samordning och uppföljning 
Kommunstyrelsen samordnar arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter i 
kommunen. 

Kommunstyrelsen samordnar inrapporteringen av kommunens insatser i arbetet med 
de nationella minoriteterna till den statliga myndighet som svarar får uppföljningen 
på nationell nivå. 

Kommunstyrelsen följer upp kommunens arbete med nationella minoriteters 
rättigheter. Uppföljningen sker inom ramen får kommunens system får uppföljning 
av verksamhet och ekonomi. 
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Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 
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Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 
minoriteterna. Uppgifter om mål och riktlinjer ska på begäran lämnas till den myndighet 
som har uppföljningsansvar. Beslut om mål och riktlinjer trädde i kraft l januari 2019. 

Därutöver är Uddevalla kommun finskt förvaltningsområde sedan 2013-02-01. 
Uppdragsbeskrivning för arbetet med den finska minoriteten i Uddevalla kommun 
antogs av kommunstyrelsen 2013-08-28. Kommunen har därmed aktivt arbetat med 
inriktningen att tillhandahålla kommunal service till sverigefinnar sedan 2013. Förslaget 
på nya riktlinjer kommer att ersätta tidigare uppdragsbeskrivning och gäller nu samtliga 
fem minoriteter. 
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun beskriver 
övergripande kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, utifrån vilken 
nämnd som ansvarar för uppdraget. 

Riktlinjerna följer de inriktningar som Lag (2009:724) pekar ut som mest angelägna: 
• Nationella minoriteters språk 
• Nationella minoriteters rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk 
• Nationella minoriteters kultur 
• Information till nationella minoriteter 
• Kompetensutveckling om nationella minoriteter 
• Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter 
• Samordning och uppföljning är skriver du din korta sammanfattning 

Information kring ärendet gavs till Arbetsmarknads-och integrationsutskottet 2019-09-
11. Ärendet föreslås nu gå på remiss till övriga berörda nämnderna Barn och 
utbildningsnämnden, Socialnämnden, samt Kultur och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2019-11-05 
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Förordning (2009: 1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2012-03-28 §97, Hemställan om frivillig anslutning 
till förvaltningsområde finska (KS/2011: 127) 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-08-28 §211, Uppdragsbeskrivning 
förvaltningsområde sverigefinländare (KS/20 13:254) 
Skrivelse kommunledningskontoret 2013-06-12, Uppdragsbeskrivning 
förvaltningsområde sverigefinländare 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Beslut 

Protokoll 
Arbetsmarknads- och 
integrationsutskottet 

2019-11-13 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att sända ärendet på remiss till berörda nämnder, med uppmaningen om att besvara 
ärendet senast 2020-02-28 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socialtjänsten stadshuset 

Utvecklare Annette Nyman 
Telefon 0522-69 60 49 
annette.nyman@uddevalla.se 

2ot9 -11- 2 2 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 
kommun 

Sammanfattning 

Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 
minoriteterna. Uppgifter om mål och riktlinjer ska på begäran lämnas till den myndighet 
som har uppföljningsansvar. Beslut om mål och riktlinjer trädde i kraft l januari 2019. 

Därutöver är Uddevalla kommun finskt förvaltningsområde sedan 2013-02-01. 
Uppdragsbeskrivning för arbetet med den finska minoriteten i Uddevalla kommun 
antogs av kommunstyrelsen 2013-08-28. Kommunen har därmed aktivt arbetat med 
inriktningen att tillhandahålla kommunal service till sverigefinnar sedan 2013. Förslaget 
på nya riktlinjer kommer att ersätta tidigare uppdragsbeskrivning och gäller nu samtliga 
fem minoriteter. 
Riktlinjer for arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun beskriver 
övergripande kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, utifrån vilken 
nämnd som ansvarar för uppdraget. 

Riktlinjerna följer de inriktningar som Lag (2009:724) pekar ut som mest angelägna: 
• Nationella minoriteters språk 
• Nationella minoriteters rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk 
• Nationella minoriteters kultur 
• Information till nationella minoriteter 
• Kompetensutveckling om nationella minoriteter 
• Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter 
• Samordning och uppföljning är skriver du din korta sammanfattning 

Information kring ärendet gavs till Arbetsmarknads-och integrationsutskottet 2019-09-
11. Ärendet föreslås nu gå på remiss till övriga berörda nämnderna Barn och 
utbildningsnämnden, Socialnämnden, samt Kultur och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2019-11-05 
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Förordning (2009: 1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2012-03-28 §97, Hemställan om frivillig anslutning 
till förvaltningsområde finska (KS/2011:127) 

Di-ariopfonb. ·-



Tjänsteskrivelse 
Kommunledningskontoret 

2019-11-05 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-08-28 §211, Uppdragsbeskrivning 
förvaltningsområde sverigefinländare (KS/20 13:254) 
Skrivelse kommunledningskontoret 2013-06-12, Uppdragsbeskrivning 
förvaltningsområde sverigefinländare 

Förslag till beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att sända ärendet på remiss till berörda nämnder, med uppmaningen om att besvara 
ärendet senast 2020-02-28 

Ärendebeskrivning 

I februari 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för 
nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdels-eller 
minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen). I samband med detta infördes 
minoritetspolitiken som politikområde inom den svenska stadsbudgeten. 
När Sveriges riksdag beslutade om de nationella minoriteterna, utgick man från att en 
minoritet i Sverige ska ha: 

• en uttalad samhörighet och en (till antalet i förhållande till resten av 
befolkningen) icke dominerande ställning i samhället 

• en religiös, traditionell och/eller kulturell tillhörighet 
• en vilja och strävan att behålla sin identitet 
• historiska eller långvariga barn med Sverige 

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar uppfyller dessa kriterier. Alla fem 
har dessutom funnits i Sverige under mycket lång tid. Judar har bott i landet sedan 
1600-talet och romer åtminstone sedan 1500-talet. Samerna är ett urfolk och har levt i 
det som nu är Sverige sedan urminnes tider. Tornedalingar och finsktalande personer 
har funnits här sedan långt före den svenska statsbildningen. Sverige och Finland var 
under drygt sexhundra år, fram till 1809, ett och samma rike. 

Den förstärkta lagen (2009:724) presenterade en ny minoritetspolitisk strategi som 
syftar till att: 

• förtydliga den rättsliga regleringen av de nationella minoriteternas rättigheter 
genom en sammanhållen lag 

• som gäller i hela landet och inte enbart i en viss region i landet 
• motverka diskriminering och utsatthet 
• säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets ramkonvention och 

minoritetsspråkskonventionen och uppföljning av vidtagna åtgärder 
• stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande 
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Dn r KS 2019/00629 
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2019-11-05 

• främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken 

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett nationellt uppdrag att tolja upp 
tillämpningen av lagen och bistå andra förvaltningsmyndigheter med bland annat 
rådgivning och information. 

Peter Larsson 
Kommundirektör 

Expediera till Markus Hurtig, Annette Nyman 

Annette Nyman 
Utvecklare 

3(3) 

Dnr KS 20 19/00629 
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Uppdragsbeskrivning förvaltningsområde sverigefinländare 
(KS/2013:254) 

Sammanfattning 

Lagens tre grundskyddsparagrafer ger de nationella minoriteterna rätt till 
information, skydd av kultur och språk och rätt till delaktighet och 
inflytande. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av 
det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Förvaltningsmyndigheter 
ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som 
berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för 
minoriteterna i sådana frågor. Detta gäller alla kommuner i Sverige. 

Uddevalla kommun är sedan 2013-02-01 en av de 48 kommuner som 
ingår i finskt förvaltningsområde. För förvaltningsområden gäller 
förutom grundskyddet att: 
Kommunens invånare har rätt att använda minoritetsspråken, i detta fall 
finska, i sina muntliga och skriftliga kontakter med 
förvaltningsmyndigheter. Kommunerna har särskilda skyldigheter att 
anordna äldre- och barnomsorg, helt eller delvis på minoritetsspråken, 
om någon i förvaltningsområdet önskar detta. Förvaltningsmyndigheter 
ska verka får att det finns tillgång till personal med kunskaper i 
minoritetsspråken. Kommunen skall tillsammans med den nationella 
minoriteten kartlägga de behov som finns i kommun. 

Kommuner som ingår i förvaltningsområdet får statsbidrag som ska 
användas i samråd med minoriteterna att täcka de merkostnader som 
uppkommer i kommunen med anledning av de rättigheter som enskilda 
har enligt lagen. Kommunen är skyldig att lämna en redovisning av de 
utbetalda medlen och vad medlen använts till. 

Stefan Skoglund (S), Kenneth Engelbrektsson (S), Magnus Jacobsson (KO) och Essam 
El-Naggar (FP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Beredningen för integration och demokratifrågors protokoll 20 13-06-14 
§ 68. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2013-06-12. 
Uppdragsbeskrivning förvaltningsområde sverigefinländare, 2013-06-
12. 

Utdragsbestyrkande 



Vid protokollet 
Annica Åberg 

Justerat 2013-08-30 

Utdrag 
Protokoll 
Kommunstyrelsen 

2013-08-28 

Yrkanden 

Essam El-Naggar (FP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

2 (2) 

att anta uppdragsbeskrivningen för arbetet med den finska minoriteten i 
Uddevalla kommun, samt 

att väljaJaana Järvitalo från beredningen för integration och 
demokratifrågor, som politisk representant till styrgruppen i Samrådet 
för förvaltningsområdet sverigefinländare i Uddevalla kommun, under 
perioden t.o.m. 2014-12-31. 

Henrik Sundström, Magnus Jacobsson 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2013-08-30 intygar 
Annica Åberg 

Expedierat 2013-09-03 
Kommunledningskontoret, arbetsmarknadsavdelningen 
Jaana Järvitalo 

Utdragsbestyrkande 
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Uppdragsbeskrivning förvaltningsområde 
sverigefin ländare 
Lagens tre grundskyddsparagrafer ger de nationella minoriteterna rätt till 
information, skydd av kultur och språk och rätt till delaktighet och 
inflytande. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av 
det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Förvaltningsmyndigheter 
ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som 
berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för 
minoriteterna i sådana frågor. Detta gäller alla kommuner i Sverige. 

Uddevalla kommun är sedan 2013-02-01 en av de 48 kommuner som ingår 
i finskt förvaltningsområde. För förvaltningsområden gäller förutom 
grundskyddet att: 
Kommunens invånare har rätt att använda minoritetsspråken, i sina 
muntliga och skriftliga kontakter med förvaltningsmyndigheter. 
Kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och 
barnomsorg, helt eller delvis på minoritets-språken, i detta fall på finska, 
om någon i förvaltningsområdet önskar detta. Förvaltningsmyndigheter ska 
verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i 
minoritetsspråken. Kommunen skall tillsammans med den nationella 
minoriteten kartlägga de behov som finns i kommun. 

Kommuner som ingår i förvaltningsområdet får statsbidrag (Uddevalla 
990 000 kr 20 13) som ska användas i samråd med minoriteterna att täcka 
de merkostnader som uppkommer i kommunen med anledning av de 
rättigheter som enskilda har enligt lagen. Kommunen är skyldig att lämna 
en redovisning av de utbetalda medlen och vad medlen använts till. 

För att kunna använda medlen i samråd med minoriteten måste 
kommunen samråda minoriteten. Detta kan göras på ett följande sätt: 

l. Samrådsmöten med sverigefinnar ska organiseras ca 3-4 gånger per år, 
öppna till alla. Annonsering via kommunens hemsida, stadsbiblioteket, 
tidningar, förskolor, BVC osv. Samrådet ska gemensamt kartlägga behovet 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX 

451 81 UDDEVALLA Junogatan 7 vån 2 0522-69 60 00 0522-69 61 20 

E-POST ko mmunledningsko ntoret@uddevalla.se 
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av insatser och aktiviteter samt vara delaktiga i beslut om hur det tilldelade 
statsbidraget skall användas. 

2. Styrgrupp ska bildas: l ledamot från kommunstyrelsen/beredningen för 
integrations-och demokratifrågor, 2 anställda från 
arbetsmarknadsavdelning, 2 representanter från finska föreningen, 1 
representant från äldreomsorg, l från förskola, 1 från skola, l från 
biblioteket, l från kyrka. Möten ca 4 gånger per år. styrgruppen får 
information om behov och önskemål från samrådsmöten och tar fram 
förslag och beslutar i samråd med sverigefinnar vilka åtgärder 
implementeringen kräver i kommunens verksamheter. 

Planerade åtgärder 

Handlingsplan ska tas fram. Den ska vara ett stöd för implementeringen av 
finskt förvaltningsområde och arbetet med minoritetslagstiftningen i 
Uddevalla. 
Kartläggningar 
./ Allmän kartläggning av sverigefinska invånare i Uddevalla 
./ Inventering av finsktalande personal i Uddevalla kommun 
./ Behovet av äldreomsorg på finska 
./ Behovet av förskola på finska 
Informationsåtgärder 
Mål: att utfärda rutiner och ta fram lättillgänglig information om 
minoritetspolitik och förvaltningsområdet 
./ Information till kommunens anställda 
./ Översättning av vissa delar av kommunens hemsida 
../ skyltning 
./Växel 
Språkinsatser 

../ Utbildning till finskatalande personal i kommunen 

./ Kunskaper i finska ska ses som merit vid rekrytering av ny personal 

./ Andra insatser enligt samrådsmöten 
Kultur & fritid 
./ Enligt samrådsmöten 
Aldreomsorg 
./ Finsk avdelning om behovet finns, enligt kartläggning och 

samrådsmöten 
Förskola och skola 
../ Stöd för modersmålsundervisning 
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v" Finsk eller delvis finsk förskolavdelning om behovet finns, enligt 
kartläggning 

Finansiering 

statsbidrag max 990 000 kr årligen 

Tidsplan 

v" Handlingsplan ska tas fram under sommar-höst 2013, uppdateras vid 
behov varje år 

v" Kontinuerliga samrådsmöten 
v" Kontinuerliga styrgruppsmöten 
v" Medborgarbudget höst 2013, 200 000 kr ska andvändas till kultur- och 

fritidsaktiviter 
v" Kartläggning av sverigefinländare i Uddevalla kommun höst-vinter 

2013 
v" Kartläggning av finsktalande personal i Uddevalla kommun vinter-vår 

2014 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Anna Partanen 
Minoritetskonsulent 
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§ 97 
Hemställan om frivillig anslutning till förvaltningsområde finska 
(KS/2011 : 127) 

Sammanfattning 

Riksdagen har antagit en lag som fårstärker våra nationella minoriteter och 
minoritetsspråk, som trädde i kraft den l januari 2010 (SFS 2009:724). 
Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk är; Samer- samiska, 
Sverigefinländare- finska, Tornedalingar- meänkieli, Romer- romani 
chib och Judar- jiddisch. 
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett gemensamt nation
ellt uppdrag att följa upp tillämpningen av lagen. 

Lagen innehåller en struktur som består av ett grundskydd (allmänna 
bestämmelser) och förstärkt skydd (förvaltningsområden). Grundskyddet 
beskriver i detta fall kommunens skyldighet att; informera om våra 
nationella minoriteters rättigheter på ett lämpligt sätt, skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken, främja de nationella minoriteternas 
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige, främja barns 
utveckling av kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket, samt ge de nationella minoriteterna möjlighet till 
inflytande i frågor som berör dem. Äldreomsorg1på det egna språket skall 
ges om språkkunnig personal finns att tillgå. 
Om kommunen väljer att ingår i ett förvaltningsområde (som denna 
tjänsteskrivelse handlar om) så ger det den enskilde ett förstärkt skydd som 
innebär; rätt att använda språket vid muntlig/skriftlig kontakt med 
myndighet, rätt att få äldreomsorg och förskola helt eller delvis på språket. 
Alla insatser som gynnar den enskilde i ett förvaltningsområde, beslutas 
gemensamt av samrådet i kommunen. Det är behov och efterfrågan som 
styr insatserna. statsbidrag utgår till insatserna på ca l miljon kr/år och kan 
bl.a. användas till: dialog och samråd, kartläggning, informationsinsatser 
och översättningar, organisationsöversyn och förändringar, kultur och 
språkinsatser, synliggörande av minoriteter och minoritetsspråk (t.ex. 
skyltning), inköp av litteratur och pedagogiskt material, del av 
personalkostnader, samt handlingsplan. 

Uddevalla kommun tog 2011-02-20 emot en hemställan från finska 
föreningen i Uddevalla, samt från föreningen Sverigefinska minoriteten i 
stor Göteborg 2011-09-09, om att Uddevalla frivilligt skall ansöka hos 
regeringen om att få ingå i förvaltningsområdet för Sverigefinländare. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2012-02-20. 

Utdragsbestyrkande 
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Svensk författningssamling. "Lag om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk" SFS 2009:724. 
Hemställan om frivillig anslutning till förvaltningsområde Uddevalla 
finska förening, 2011-02-20. 

2 (2) 

Hemställan om frivillig anslutning till förvaltningsområde från 
Delegationen får den sverigefinska minoriteten i stor Göteborg 2011-09-
09. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2011-10-03. 
Barn och utbildningsnämndens protokoll 2011-06-17, § 117. 
Socialnämndens protokoll2011-09-21, § 157. 
skrivelse kommunledningskontorets informationsavdelning 2011-06-28. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja hemställan från finska föreningen i Uddevalla, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att i enlighet med detta beslut, ansöka hos 
regeringen om att ingå i fårvaltingsområdet får Sverigefinländare. 

Vid protokollet 
Annica Åberg 

Justerat 2012-03-29 
Sture Svennberg, Krister Kronlid 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2012-03-29 intygar 
Annica Åberg 

Expedierat 2012-04-02 
Kommunledningskontoret arbetsmarknadsavdelningen 
Arbetsmarknadsdepartementet 2012-03-30 
Barn och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Uddevalla finska förening 
Delegationen för den sverigefinska monariteten i Göteborg 

Utdragsbestyrkande 
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Lag (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk 
t.o.m. SFS 2018:1367 SFS nr: 2009:724 
Departement/myndighet: Kulturdepartementet 
Utfärdad: 2009-06-11 
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1367 

Allmänna bestämmelser 
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella 
minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk hos 
förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om äldreomsorg. Lagen 
innehåller också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av lagen. Lag 
(2018:1367). 

2 § Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i 
enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för 
nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan om landsdels- eller 
minoritetsspråk (SÖ 2000:3). 

I språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib och samiska. 

3 § Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna om deras 
rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som denna lag 
hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av 
betydelse för de nationella minoriteterna eller minoritetsspråken. Lag (2018:1367). 

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att 
skydda och främja de nationella minoritetsspråken. 

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att 
behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och 
användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

5 § Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till 
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med 
minoriteterna i sådana frågor. 

Samråd enligt första stycket ska ske genom att förvaltningsmyndigheten för en 
strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras 
synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande. 
Lag {2018:1367). 

D~rieplonb. 



5 a§ Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till 
inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras 
förutsättningar. Lag {2018:1367). 

5 b § Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete. 

Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits enligt första stycket ska på begäran 
lämnas till den myndighet som har uppföljningsansvar enligt 20 §.Lag {2018:1367). 

Förvaltningsområden 
6 § Med förvaltningsområdet för finska avses kommunerna Botkyrka, Eskilstuna, 
Gällivare, Hallstahammar, Haninge, Haparanda, Huddinge, Håbo, Kiruna, Köping, Pajala, 
Sigtuna, Solna, Stockholm, Södertälje, Tierp, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, 
Älvkarleby, Österåker, Östhammar och Övertorneå. 

Med förvaltningsområdet för meänkieli avses kommunerna Gällivare, Haparanda, 
Kiruna, Pajala och Övertorneå. 

Med förvaltningsområdet för samiska avses kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, 
Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk, Kiruna, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, 
Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Östersund. 

7 § Andra kommuner än de som anges i 6 § kan efter ansökan få ingå i 
förvaltningsområdet för finska, meänkieli eller samiska. Beslut att en kommun ska få 
ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen. 

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde efter beslut av regeringen kan ansöka 
hos regeringen om utträde ur förvaltningsområdet. Regeringen får besluta om utträde 
endast om det finns synnerliga skäl. 

Regeringen får meddela föreskrifter om anslutning till och utträde ur ett 
förvaltningsområde. Lag (2018:1367). 

Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos myndigheter 
8 § Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid sina 
muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet vars geografiska 
verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med minoritetsspråkets 
förvaltningsområde. Detta gäller i ärenden i vilka den enskilde är part eller 
ställföreträdare för part, om ärendet har anknytning till förvaltningsområdet. 

Om den enskilde använder finska, meänkieli eller samiska i ett sådant ärende, är 
myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk. Enskilda som saknar juridiskt 
biträde har dessutom rätt att på begäran få en skriftlig översättning av beslut och 
beslutsmotivering i ärendet på finska, meänkieli respektive samiska. 

Myndigheten ska även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk. 



9 § Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att använda finska, meänkieli 
respektive samiska vid muntliga och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters 
ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan 
handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket. 

10 § Enskilda har alltid rätt att använda finska, meänkieli och samiska vid sina 
skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän och Diskrimineringsombudsmannen. 
Detsamma gäller vid enskildas skriftliga kontakter med Justitiekanslern, 
Försäkringskassan, skatteverket och Arbetsförmedlingen i ärenden i vilka den enskilde 
är part eller ställföreträdare för part. Lag (2018:1367). 

11 § Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med 
kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter 
med myndigheten. 

12 § Förvaltningsmyndigheter får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ta 
emot besök av enskilda som talar finska, meänkieli respektive samiska, samt ha 
särskilda telefontider. 

Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos domstolar 
13 § Den som är part eller ställföreträdare för part i ett mål eller ett ärende hos en 
förvaltningsrätt, tingsrätt, mark- och miljödomstol eller sjörättsdomstol med en 
domkrets som helt eller delvis sammanfaller med kommunerna Gällivare, Haparanda, 
Kiruna, Pajala och Övertorneå har rätt att använda finska eller meänkieli under målets 
eller ärendets handläggning, om målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa 
kommuner. Detsamma gäller samiska hos en sådan domstol med en domkrets som helt 
eller delvis sammanfaller med kommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk eller Kiruna, 
om målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa kommuner. 

Rätten att använda finska, meänkieli respektive samiska omfattar också de domstolar dit 
en dom eller ett beslut i ett mål eller ärende som avses i första stycket överklagas. 
Lag (2010:943). 

14 § Rätten att använda finska, meänkieli eller samiska i mål eller ärenden hos 
domstolar enligt 13 §omfattar rätt att ge in handlingar och skriftlig bevisning på detta 
språk, rätt att få de handlingar som hör till målet eller ärendet muntligen översatta till 
detta språk och rätt att vid muntlig förhandling inför domstolen tala detta språk. 
Domstolen ska översätta handlingar och skriftlig bevisning till svenska, om det inte är 
uppenbart onödigt. 

Även i övrigt ska domstolen sträva efter att använda minoritetsspråket i sina kontakter 
med parten eller dennes ställföreträdare. 

I alla mål och ärenden som omfattas av rätten att använda finska, meänkieli eller 
samiska hos domstolar enligt 13 § har en part eller ställföreträdare för part som saknar 
juridiskt biträde rätt att på begäran få domslut och domskäl eller beslut och 
beslutsmotivering skriftligen översatta till detta språk. 



15 § Den som vill använda finska, mcänkicli eller samiska under ett måls eller ett 
ärendes handläggning i domstol enligt 13 §ska begära detta i samband med att målet 
eller ärendet inleds eller första gången parten ska yttra sig i målet eller ärendet. 

En begäran om att få en översättning enligt 14 §tredje stycket ska framställas inom en 
vecka från det att domen eller beslutet meddelats, om en sådan begäran inte har 
framställts tidigare under handläggningen av målet eller ärendet. 

Om en begäran om att använda minoritetsspråk eller om att få en översättning 
framställs senare än vad som anges i första och andra styckena får den avslås. En sådan 
begäran får även avslås om det är uppenbart att den har ett otillbörligt syfte. 

16 § Om en part eller ställföreträdare för part har rätt att använda finska, meänkieli 
eller samiska i rättegång, ska tolk anlitas i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 6-8 §§ 
och 33 kap. 9 §rättegångsbalken och 50-52§§ förvaltningsprocesslagen (1971:291}. 

Finska, meänkieli och samiska i förskola, viss annan pedagogisk 
verksamhet och äldreomsorg 
17 § Rätten för enskilda att i vissa fall erbjudas förskola och viss annan pedagogisk 
verksamhet på finska, meänkieli eller samiska regleras i 8 kap. 12 a§ och 25 kap. 5 a§ 
skollagen (2010:800}. Lag (2018:1367). 

18 § En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det 
möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds 
inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive 
samiska. Lag (2018:1367). 

18 a§ En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde ska erbjuda den som 
begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som 
erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal med 
sådana språkkunskaper. Detsamma gäller för en kommun som ingår i ett 
förvaltningsområde för ett visst språk vad gäller övriga språk. Lag (2018:1367). 

18 b § Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 och 18 a§§ 
beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet. Lag (2018:1367). 

18 c § Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för 
äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och omvårdnad som anges i 18 och 
18 a§§. 
Lag (2018:1367). 

Undantag 
19 § Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att en viss 
myndighet som lyder under regeringen ska undantas från tillämpningen av 8 §. 
Motsvarande gäller efter regeringens bemyndigande för landsting och kommun i fråga 
om kommunala myndigheter. 



Uppföljning m.m. 
20 § Förvaltningsmyndigheters tillämpning av denna lag ska följas upp. Regeringen 
meddelar föreskrifter om vilken eller vilka myndigheter som ska ansvara för 
uppföljningen. Detta uppföljningsansvar innebär ingen inskränkning i det tillsynsansvar 
som vilar på andra myndigheter. 

21 § En myndighet med uppföljningsansvar ska dessutom genom rådgivning, 
information och liknande verksamhet bistå andra förvaltningsmyndigheter vid 
tillämpningen av lagen. 
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Förordning (2009:1299) omoi~iJZ41~ g D~rie~lanb . 

nationella minoriteter och 
m i noritetsspråk 
t.o.m. SFS 2018:2068 SFS nr: 2009:1299 
Departement/myndighet: Kulturdepartementet 
Utfärdad: 2009-11-26 
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:2068 
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) 
Källa: Fulltext (Regeringskansliet) 

Innehåll: 

• Övergångsbestämmelser 

Innehåll 
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser tilllagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk samt om statsbidrag till kommuner och landsting för 
merkostnader och åtgärder med anledning av lagen. 

Uppföljningsansvar 
2 § Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för uppföljningen av 
förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk. 

Första stycket gäller inte sådan uppföljning som omfattas av 3 §.Förordning (2010:196). 

3 § Sametinget ansvarar för uppföljningen av förvaltningsmyndigheters tillämpning av 
lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk när det gäller samer 
och samiska. 

Frivillig anslutning till och utträde ur förvaltningsområde 
4 § Ansökningar enligt 7 §lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk prövas av regeringen årligen. En sådan ansökan ska ha kommit in till 
Regeringskansliet senast den 1 mars. 

Vid prövningen av om en kommun efter ansökan ska få ingå i ett förvaltningsområde, 
ska hänsyn tas till om det finns ett uttalat intresse från berörda minoriteter för att 
kommunen ska ingå i förvaltningsområdet. Det är kommunen som ska visa att ett sådant 
intresse finns hos den berörda minoriteten i kommunen. Förordning (2018:1967). 

statsbidrag till kommuner och landsting 



5 § statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till de 
kommuner som ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska enligt 6 
§lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

6 § statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till 
landstingen i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, lönköpings län, Norrbottens 
län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens län, 
Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län och 
Östergötlands län. Förordning (2017:1292). 

7 § statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, också till 
den kommun som regeringen med stöd av 7 §lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk beslutat ska få ingå i ett förvaltningsområde. 

Vilka kommuner som ingår i ett sådant förvaltningsområde framgår av bilagan till denna 
förordning. 
Förordning (2010:196). 

8 § statsbidrag till kommunerna och landstingen lämnas årligen. statsbidraget är avsett 
att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen och landstinget med 
anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja användningen av finska, 
meänkieli och samiska. 

Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de behov 
som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska, meänkieli 
respektive samiska. 

9 § statsbidrag till en kommun beräknas med utgångspunkt i dels ett grundbelopp om 
660 000 kronor, dels antalet invånare i kommunen den 31 mars året innan bidraget 
betalas ut. 

En kommun med 
- mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp, 
- upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp, 
-upp ti11100 000 invånare får 2 grundbelopp, 
-upp till 400 000 invånare får 3 grundbelopp, och 
- 400 000 invånare eller mer får 4 grundbelopp. 

En kommun som ingår i två eller tre förvaltningsområden får utöver grundbeloppen ett 
särskilt bidrag om 500 000 kronor. 
Förordning (2018:1967). 

10 § statsbidraget till ett landsting är 250 000 kronor. 
Förordning (2010:196). 

10 a§ statsbidraget enligt 9 eller 10 §får sättas ned om kommunen eller landstinget 
inte har förbrukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående bidragsår. 



Nedsättning enligt första stycket ska göras med ett belopp som motsvarar högst det 
belopp som inte har förbrukats. 
Bidraget får dock inte sättas ned om kommunen eller landstinget visar att medlen, helt 
eller delvis, ska användas för sådana särskilda merkostnader eller åtgärder för att stödja 
användningen av finska, meänkieli och samiska som inte kommer att täckas av närmast 
följande års statsbidrag. 
Förordning (2014:1543). 

11 § Sametinget ska pröva frågor om statsbidrag till de kommuner som ingår i 
förvaltningsområdet för samiska och tilllandstingen i Dalarnas län, Jämtlands län, 
N arrbottens län, Stockholms län, Västerbottens län och Västernorrlands län. 
Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva frågor om statsbidrag till övriga kommuner 
och landsting. Bidragen ska betalas ut senast den 1 april varje bidragsår. 
Förordning (2018:2068). 

12 § En kommun eller ett landsting som tagit emot bidrag enligt denna förordning är 
skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning 
av vad medlen har använts till. Kommunerna ska också redovisa hur kartläggningen 
enligt 8 § andra stycket har genomförts. 
Redovisningen ska lämnas till den myndighet som har betalat ut bidraget. 

Bemyndigande 
13 § Länsstyrelsen i Stockholms län får meddela ytterligare föreskrifter om 
redovisning enligt 12 §och föreskrifter om verkställighet av 10 a§. Förordning 
(2011:1530). . 

Överklagande 
14 § Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt denna förordning får inte 
överklagas. Inte heller beslut av Sametinget enligt denna förordning får överklagas. 

Övergångsbestämmelser 

2010:196 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 201 O. 
2. statsbidrag för bidragsåret 201 O till landstinget i Västra Götalands län och de 

kommuner som anges i bilagan till förordningen ska betalas ut senast den 1 juli 201 O. 
2010:1991 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011. 
2. statsbidrag till följd av denna förordning för bidragsåret 2011 tilllandstinget i 

Gävleborgs län, Göteborgs kommun, Hofors kommun, Kalix kommun, skinnskattebergs 
kommun, Sundbybergs kommun och Umeå kommun, ska betalas ut senast den 1 april 
2011. 

2011:1530 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. 
2. De nya bestämmelserna i 10 a§ tillämpas första gången i fråga om statsbidrag som 

betalas ut för bidragsåret 2013. 



2014:1543 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015. 
2. Bestämmelsen i 10 a§ tillämpas för landsting första gången i fråga om statsbidrag 

som betalas ut för bidragsåret 2016. 

Bilaga 
Förteckning över kommuner som med stöd av 7 §lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk ingår i ett förvaltningsområde 

Kommun 
Borlänge kommun 
Borås kommun 
Degerfors kommun 
Dorotea kommun 
Enköpings kommun 
Fagersta kommun 
Finspångs kommun 
Gislaveds kommun 
Gävle kommun 
Göteborgs kommun 
Hofors kommun 
Hällefors kommun 
Järfälla kommun 
Kalix kommun 
Karlskoga kommun 
Kramfors kommun 
Kr okoms kommun 
Laxå kommun 
Lindesbergs kommun 
Ludvika kommun 
Luleå kommun 

Förvaltningsområde 
Finska 

Finska 
Finska 

Samiska 
Finska 
Fi nska 
Finska 
Finska 
Finska 
Finska 

Finska 
Finska 
Fi nska 

Finska och meänkieli 
Fi nska 

Finska 
Samiska 

Finska 

Malmö kommun 
Mariestads kommun 
Motala kommun 
Norrköpings kommun 
Norrtälje kommun 
Nykvarns kommun 
Oxelösunds kommun 
Sandvikens kommun 
Skellefteå kommun 

Finska 
Finska 

Finska, sami ska och meänkieli 
Fi nska 
Finska 
Finska 
Finska 

Finska 
Finska 

Finska 
Finska 

Finska 
skinnskatteber gs kommun Finska 
Skövde kommun Finska 
Smedjebackens kommun 
stockholros kommun 
Sundbybergs kommun 
Sundsvalls kommun 
Surahammars kommun 
söderhamns kommun 
Trelleborgs kommun 
Trollhättans kommun 
Trosa kommun 
Uddevalla kommun 
Umeå kommun 
Vi ndelns kommun 
Västerås kommun 
Åsele kommun 
Örebro kommun 
Örnsköldsviks kommun 

Finska 
Samiska och meänkieli 

Finska 
Finska och samiska 
Finska 

Finska 
Finska 

Finska 
Fi nska 
Finska 

Finska 
Samiska 
Finska 

Samiska 
Finska 

Finska och samiska 
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Handläggare 

Avdelningschef Maria Kullander 

Telefon 0522-69 70 48 
maria.kullander@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunstyrelsen gällande avveckling av 

mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2019-09-18, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen 

kring mötesplatserna Tureborg och Dalaberg fr o m 2020-01-01. Vid arbetsmarknads-

och integrationsutskottets sammanträde den i oktober, så framkom det att även andra 

nämnder diskuterat samma sak. Om samfinansieringen inte längre gäller så finns ingen 

ekonomi att driva mötesplatserna vidare. Utskottet uppdrog till 

kommunledningskontoret att genomföra en risk och konsekvensbedömning vid 

förändring av mötesplatserna. En risk- och konsekvensbedömning har tagits fram.  

 

Förslag har lämnats av kommunledningskontoret att snarast inleda arbetet med 

avveckling. Kommunledningskontorets förslag är att börja med att avveckla mötesplats 

Tureborg. Ärendet har remitterats till samtliga nämnder samt Uddevallahem.  

Socialnämnden ombeds att i sitt remissvar belysa hur en avveckling påverkar dess egna 

verksamhet, då det inte längre finns möjligheter att nyttja detta fysiska 

samverkansforum.    

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-24.   

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-27 § 311. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18. 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2019-11-13 § 54.  

Risk- och konsekvensbedömning mötesplatserna Dalaberg och Tureborg 2019-11-06. 

Övriga protokoll och mötesanteckningar mellan 2008-2012 gällande mötesplatserna.      

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att avge socialtjänstens tjänsteskrivelse som remissvar gällande avveckling av 

mötesplats Tureborg.  

   

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har stora utmaningar, främst relaterat till den demografiska 

utvecklingen, som innebär fler barn och unga och allt fler äldre, som har behov av 

nämndens tjänster. Då behoven ökar mer än resurserna har förvaltningen fått i uppdrag 
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av nämnden att prioritera hur verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för 

tilldelade resurser. 

 

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för barn och unga, som bl.a. innebär att verka för 

att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Nämnden ska särskilt 

uppmärksamma barn och unga som har visat tecken på en ogynnsam utveckling. 

Det mesta av nämndens arbete är lagstyrt, men det förebyggande arbetet har en central 

betydelse. Socialnämnden ska bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande 

arbete för att förhindra att barn och unga far illa. Olika former av rådgivning och stöd 

erbjuds inom ramen för det förebyggande arbetet. 

 

Utifrån rådande situation fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på 

organisering och prioritering av hur det förebyggande arbetet, dvs .de resurser som inte 

är lagstyrda, skall användas. De verksamheter som har stöd i forskning och direkt 

koppling till socialnämndens ansvarsområde för barn och unga har prioriterats. Annat 

stöd som främst riktas till vuxna, såsom anhörigstöd och Mötesplatser samt generellt 

stöd har nedprioriterats. För socialtjänstens del skulle det innebära stora konsekvenser 

att avveckla föräldrastöd, öppna förskolor, fältsekreterare osv.   

 

Öppna förskolorna Dalaberg och Kungstorget har ca 9000 besök per år och är 

plattformen för mycket av socialnämndens förebyggande sociala arbete. Öppna 

förskolan Kungstorget har många besökare från Tureborg och riktar också uppsökande 

arbete dit. Därmed inte sagt att Mötesplatserna inte också är betydelsefulla, men där kan 

vi inte påvisa de konsekvenser för nämnden som en avveckling av ovan nämnda 

verksamheter skulle innebära. 

 

Det som vi främst ser som konsekvenser är att om Mötesplatsen Tureborg försvinner så 

finns ingen kommunal närvaro i området. Fältenheten har kunnat låna lokalen kvällstid 

för ungdomsverksamhet, och den möjligheten försvinner. Mötesplatserna har också 

varit bra mötesplatser för socialtjänsten att informera om socialtjänstens verksamhet, 

och man har kunnat använda personalen på mötesplatsens relationskapital i mötet med 

behövande. 

 

 

 

 

Roger Granat Maria Kullander 

Socialchef Avdelningschef 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

 

2020-02-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr SN 2019/00266  

Remiss från kommunstyrelsen gällande avveckling av 
mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2019-09-18, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen 

kring mötesplatserna Tureborg och Dalaberg fr o m 2020-01-01. Vid arbetsmarknads-

och integrationsutskottets sammanträde den i oktober, så framkom det att även andra 

nämnder diskuterat samma sak. Om samfinansieringen inte längre gäller så finns ingen 

ekonomi att driva mötesplatserna vidare. Utskottet uppdrog till kommunlednings-

kontoret att genomföra en risk och konsekvensbedömning vid förändring av mötes-

platserna. En risk- och konsekvensbedömning har tagits fram.  

  

Förslag har lämnats av kommunledningskontoret att snarast inleda arbetet med av-

veckling. Kommunledningskontorets förslag är att börja med att avveckla mötesplats 

Tureborg. Ärendet har remitterats till samtliga nämnder samt Uddevallahem.  

Socialnämnden ombeds att i sitt remissvar belysa hur en avveckling påverkar dess egna 

verksamhet, då det inte längre finns möjligheter att nyttja detta fysiska samverkans-

forum.   

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-24.   

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-27 § 311. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18. 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2019-11-13 § 54.  

Risk- och konsekvensbedömning mötesplatserna Dalaberg och Tureborg 2019-11-06. 

Övriga protokoll och mötesanteckningar mellan 2008-2012 gällande mötesplatserna.     

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar  

att hänskjuta ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. 



§ 311 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

2019-11-27 

Dnr KS 2019/00817 

Avveckling av mötesplats Tureborg, beslut om remiss 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har sedan år 2009, respektive år 2012, bedrivit gemensamma 
mötesplatser i stadsdelarna Dalaberg och Tureborg. Beslutet att Få till ståndfysiska väl 
fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träffas, antogs av 
kommunfullmäktige, som ett av uppdragen i handlingsprogrammet "Program för 
integration och motverkande av utanförskap 2007-2011 ". Samtliga nämnder, samt 
stiftelsen Uddevallahem, är ansvariga aktörer, men det samordnande ansvaret sköts av 
en utsedd nämnd. Under åren 2009-2016, låg ansvaret på Kultur och fritidsnämnden 
och sedan l maj 20 16 ligger ansvaret på Kommunstyrelsen. Den årliga kostnaden för 
lokaler, drift, samt samordnande funktioner, samfinansieras av berörda aktörer (år 2019 
är denna summa för båda mötesplatserna knappt 2 mkr). 

Den 19 september 2019 antog Socialnämnden, som ett av besparingsförslagen inför år 
2020, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna. Idag 
finansierar SN och BUN, som de stora nämnderna, 35% vardera för båda 
mötesplatserna. Eftersom kostnaden fortfarande finns kvar för kommunen fram till dess 
att mötesplatserna är avvecklade, så föreslår nu kommunledningskontoret att inleda 
arbetet med avveckling snarast efter inkomna remissvar (remissvar senast 2020-02-28). 
Kommunledningskontoret föreslår att börja med att avveckla mötesplats Tureborg. 
Arbetet med att avveckla mötesplats Tureborg, skall starta upp senast april 2020. 

Ärendet föreslås gå på remiss till samtliga samverkansaktörer: 
• Barn och utbildningsnämnden 
• Socialnämnden 
• Kultur och fritidsnämnden 
• Samhällsbyggnadsnämnden 
• Uddevallahem 

Aktörerna ombeds att belysa hur en avveckling påverkar dess egna verksamhet, då det 
inte längre finns möjligheter att nyttja detta fysiska samverkansforum. 

Kommunstyrelsens Arbetsmarknads-och integrationsutskott, har vid möte den 9 
oktober, fått en bakgrundsbeskrivning av mötesplatserna och vid mötet den 13 
november så presenterades den Risk och konsekvensbedömning som biläggs detta 
ärende, tillsammans med de beslut som finns gällande mötesplatserna i form av 
mötesanteckningar och protokollsutdrag. 

Jonas Sandwall (KD), Martin Pettersson (SD), Kenneth Engelbrektsson (S), Stefan 
Skoglund (S), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Annelie Högberg (S) och Monica Bang 
Lindberg (L) yttrar sig i ärendet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Forts.§ 311 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

2019-11-27 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2019-11-13 § 54 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18 
Risk och konsekvensbedömning vid förändring av mötesplatserna Dalaberg och 
Tureborg 2019-11-06 
Protokoll Övernavet 2008-01-25 
Protokoll Övernavet 2008-08-18 
Protokoll Övernavet 2008-06-19 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 201 0-06-16 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2011-08-31 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2012-04-25 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att sända ärendet på remiss till berörda nämnder, samt stiftelsen Uddevallahem, med 
uppmaningen om att besvara ärendet senast 2020-02-28. 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

Vår bedömning är att mötesplats Tureborg inte utgör den plattformfor integration som 
det var tänkt. Istället har andra platser utgjort plattform för naturliga möten, vilket 
klart är att föredra. Därmed har mötesplats Tureborg kommit att fungera som en 
fritidsgård. Med bakgrund i detta har Sverigedemokraterna i sin budgetmotion för 
verksamhetsåret 2020 budgeterat för en avveckling av mötesplats Ture borg. 

Vid protokollet 
Sebastian Johansson 

Justerat 2019-11-18 
Christer Hassiebäck (UP), Martin Pettersson (SD) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-29 
Sebastian Johansson 

Expedierat 2019-11-29 
Barn och utbildningsnämnden 
Social nämnden 
Kultur och fritidsnämnden 
Uddevallahem 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Handläggare UDDEVALLA KOMMUN 
Utvecklare Annette Nyman 
Telefon 0522-69 60 49 
annette.nyman@uddevalla.se 

Socialtjänsten stadshuset 

2019 -12- o 2 

Avveckling av mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har sedan år 2009, respektive år 2012, bedrivit gemensamma 
mötesplatser i stadsdelarna Dalaberg och Tureborg. Beslutet att Få till ståndfYsiska väl 
fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träffas, antogs av 
kommunfullmäktige, som ett av uppdragen i handlingsprogrammet "Program för 
integration och motverkande av utanförskap 2007-2011 ". Samtliga nämnder, samt 
stiftelsen Uddevallahem, är ansvariga aktörer, men det samordnande ansvaret sköts av 
en utsedd nämnd. Under åren 2009-2016, låg ansvaret på Kultur och fritidsnämnden 
och sedan l maj 2016 ligger ansvaret på Kommunstyrelsen. Den årliga kostnaden för 
lokaler, drift, samt samordnande funktioner, samfinansieras av berörda aktörer (år 2019 
är denna summa för båda mötesplatserna knappt 2 mkr). 

Den 19 september 2019 antog Socialnämnden, som ett av besparingsförslagen inför år 
2020, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna. Idag 
finansierar SN och BUN, som de stora nämnderna, 35% vardera för båda 
mötesplatserna. Eftersom kostnaden fortfarande finns kvar för kommunen fram till dess 
att mötesplatserna är avvecklade, så föreslår nu kommunledningskontoret att inleda 
arbetet med avveckling snarast efter inkomna remissvar (remissvar senast 2020-02-28). 
Kommunledningskontoret föreslår att börja med att avveckla mötesplats Tureborg. 
Arbetet med att avveckla mötesplats Tureborg, skall starta upp senast april2020. 

Ärendet föreslås gå på remiss till samtliga samverkansaktörer: 
• Barn och utbildningsnämnden 
• Socialnämnden 
• Kultur och fritidsnämnden 
• Samhällsbyggnadsnämnden 
• Uddevallahem 

Aktörerna ombeds att belysa hur en avveckling påverkar dess egna verksamhet, då det 
inte längre finns möjligheter att nyttja detta fysiska samverkansforum. 

Kommunstyrelsens Arbetsmarknads-och integrationsutskott, har vid möte den 9 
oktober, fått en bakgrundsbeskrivning av mötesplatserna och vid mötet den 13 
november så presenterades den Risk och konsekvensbedömning som biläggs detta 
ärende, tillsammans med de beslut som finns gällande mötesplatserna i form av 
mötesanteckningar och protokollsutdrag. 



Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Kommunledningskontoret 

2019-11-18 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18 
Risk och konsekvensbedömning vid förändring av mötesplatserna Dalaberg och 
Tureborg 2019-11-06 
Protokoll Övernavet 2008-01-25 
Protokoll Övernavet 2008-08-18 
Protokoll Övernavet 2008-06-19 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2010-06-16 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2011-08-31 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2012-04-25 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att sända ärendet på remiss till berörda nämnder, samt stiftelsen Uddevallahem, med 
uppmaningen om att besvara ärendet senast 2020-02-28 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
2007-11-14 antog kommunfullmäktige handlingsprogrammet "Program för integration 
och motverkande av utanförskap 2007-2011". Samtidigt beslöts att revidering av 
programmet skulle ske redan efter ett år, med uppdraget åt nämnderna att ta fram 
uppdrag som bättre motsvarar den ambitionsnivå och nytänkande som krävs för att nå 
uppsatta mål. Det reviderade handlingsprogrammet antogs i kommunfullmäktige 2009-
04-08. Handlingsprogrammet innehöll nu 50 uppdrag (tidigare 38), som antagits i de 
olika nämnderna. 33 av uppdragen finansierades inom ram och de övriga 17 
uppskattades kosta ca l 0,5 mkr. Dessa kostnader skulle behandlas inom den ordinarie 
planerings-och budgetprocessen. 

Kommunstyrelsen ägde 15 av dessa 50 uppdrag. Ett av uppdragen löd: Få till stånd 
fYsiska väl fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träfjås. 
Ambitionsnivån var 2-3 mötesplatser under handlingsprogrammets varaktighet, för en 
uppskattad beräknad kostnad på 1,5 mkr per mötesplats. 
Mötesplats Dalaberg invigdes 2009-03-05 och Mötesplats Tureborg 2012-01-26. 

Dalaberg 
För att snabbt kunna komma igång med att skapa en mötesplats, samt ta till stånd en 
snabb finansiering, så skapades en samfinansieringsmodell mellan berörda nämnder 
(man använde denna modell redan till att samfinansiera en halvtid 50 % samordnare för 
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Tjänsteskrivelse 
Kommunledningskontoret 

2019-11-18 

Navet). Samfinasieringsmodellen antogs utav det s.k. "Övernavet". Övernavet hade till 
uppdrag att stötta samverkansgruppen "Navet" i norra Uddevalla, genom att skapa 
ekonomiska förutsättningar för utveckling av området. Initiativet till en gemensam 
mötesplats på Dalaberg, togs utav Navet. Övernavet bestod av kommunalråd, nämnd
ordförande och förvaltningschefer för nämnderna Socialnämnden, Barn och 
utbildningsnämnden, Kultur och fritidsnämnden, samt Tekniska nämnden. Den 
procentuella fördelningen av kostnader som antogs var SN och BUN 40 % vardera och 
KFN och TN 10% var. 

Arbetet med att skapa mötesplats Dalaberg skedde genom en "mötesplatsgrupp" med 
representanter från Navet, som löpande rapporterade och stämde av med Övernavet, 
som utgjorde styrgrupp åt arbetet. Övernavet var tydliga med att inte hyra externa 
lokaler, utan använda kommunens egna lokaler. Därför användes den "korridor" som 
var mellan skolans matsal och fritidsgården. Man tog även en del av "lilla matsalen" för 
att göra mötesplatsen lite större. När det gällde personal, så var förvaltningscheferna 
helt överens om att det behövs en samordnande funktion, men att de sedan skulle fylla 
upp med befintlig personal från förvaltningarna, som skulle kunna schemaläggas på 
mötesplatsen (detta har aldrig fungerat). Även Svenska kyrkan och studieförbundet 
Vuxenskolan bemannade mötesplatsen. Övernavet beslöt att mötesplatsen, likt 
samordnaren för Navet, skulle vara organiserad under Kultur och fritidsnämnden. Det 
tydliggjordes dock att samtliga samverkande parter ansvarar för att fylla mötesplatsen 
med aktiviteter och insatser. 

Tureborg 
När mötesplats Dalaberg hade invigts, så beslöt politikerna i kommunstyrelsens 
Beredningför integrations-och demokratifrågor, att nästa mötesplats skulle ligga på 
Tureborg. (Ett av beredningens uppdrag var; Ansvara för samordning, uppfoljning, 
utvärdering och revidering av Program för integration mot fastställda mål). 
Eftersom det inte fanns varken samverkansgrupp eller samhällsservice på Tureborg, så 
inleddes arbetet med att skapa en samverkansgrupp likt Navet. Kommunstyrelsen beslöt 
även 20 l 0-06-16 att en styrgrupp för arbetet skulle bildas och att det färdiga förslaget 
sedan skulle tas upp i planeringsdialogen 2012-2014. styrgrupp åt mötesplats Tureborg 
bestod även denna gång utav kommunalråd, nämnd-ordförande och förvaltningschefer. 
Här ingick även representanter från ungdomsfullmäktige, samt VD Uddevallahem och 
chefför Hyresgästföreningen. styrgruppen var verksam under två år, fram till att KS 
beslöt 2012-04-25 att godkänna styrgruppens arbete och att anse uppdraget slutfört. 

Kommunstyrelsen hade då redan 2011-08-31, beslutat att hyra modul till mötesplats i 
väntan på nybyggnation av ett "Allaktivitetshus" på Tureborg. Samtidigt beslöts att anta 
den föreslagna samfinasieringsmodellen, som i detta fall bestod av sex aktörer. 
SN och BUN 30% var och KFN, TN, KS, samt Uddevallahem 10% vardera. 
Finansieringen täckte kostnader för rivning av gamla fritidsgården, framdraget vatten 
och avlopp till nya platsen för nybyggnation (bredvid nuvarande modul/mötesplats), 
flytt och placering av modul, drift, samt en samordnande personal (även här beslöt 
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2019-11-18 

förvaltningscheferna att befintlig personal i förvaltningarna skulle bemanna 
mötesplatsen tillsammans med samordnaren). 
När styrgruppen var klar med sitt uppdrag, så lades även här ansvaret får mötesplatsen 
på Kultur och fritidsnämnden. 

Dessa samfinansieringsmodeller, där flera aktörer tillsammans finansierar, används 
fortfarande. Ingen har lyft kostnaderna i någon planeringsdialog. 

Utvärdering av mötesplatserna 
År 2015 samfinansierar Kommunledningskontoret och Kultur och fritid en extern 
utredare får att utvärdera mötesplatserna. Rapporten "Mötesplatserna Dalaberg och 
Tureborg- utredning om framtida behov, organisatorisk tillhörighet" 2015-03-05, 
pekade bl.a. på att det fanns ett önskemål om att flytta den organisatoriska tillhörigheten 
av mötesplatserna från Kultur och fritidsnämnden till Kommunstyrelsen. Detta gjordes 
och ansvaret har legat på KS sedan 2016-05-0 l. Utredningen pekade även på att syftet 
med mötesplatserna var mycket otydligt. Arbetsmarknadsavdelningen har sedan 
övertagandet, arbetat med att fårtydliga mötesplatsernas uppdrag genom tydligare 
ansvarsområden. 

Nuvarande kostnad 
Kommunledningskontoret fakturerar följande kostnad får år 2019: 
N dktd fl dll u varan e os na sam mans1erm~ smo e : 
Aktör: Dalaberg Tureborg 
BUN 269 300 360 000 
SN 269 300 360 000 
KFN 67 700 120 000 
SBN 67 700 120 000 
KS 120 000 
Uddevallahem 120 000 
Totalt: l 874 000 kr 674 400 kr l 200 000 kr 

Idag skjuter kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning till medel, så att 
minimum 2,5 samordnande personal finns på båda mötesplatserna. Personalen ansvarar 
får fyra olika verksamhetsområden; drift och värdskap, aktiviteter i samverkan, 
vägledning, samt arbetsmarknadsåtgärder. Verksamheterna sker i stor samverkan med 
det civila samhället och drift och värdskap sköts med hjälp av arbetslösa i 
arbetsmarknadspolitiska program. 

Peter Larsson 
Kommundirektör 

Annette Nyman 
Utvecklare 
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Risk- och konsekvensbedömning vid förändring av 
mötesplatserna Tureborg och Dalaberg 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ansvarar sedan 2016 för Mötesplats Dalaberg och Mötesplats 
Ture borg. 

Socialnämnden beslutade 2019-09-18, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen 
fr.o.m. l januari 2020, vilket innebär 35% av finansieringen av båda mötesplatserna. 
Vid arbetsmarknads-och integrationsutskottets sammanträde den 9 oktober, så framkom 
det att även andra nämnder diskuterat samma sak. Om samfinansieringen inte längre 
gäller så finns ingen ekonomi att driva mötesplatserna vidare. 

Utskottet uppdrog vid dess oktobersammanträde till kommunledningskontoret att 
genomföra en risk och konsekvensbedömning vid förändring av mötesplatserna. Risk
och konsekvensbedömning daterad 2019-11-06 biläggs ärendet som en de lin formation . 
Ytterligare information kommer att ges vid utskottets decembersammanträde. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Handläggare 
Utvecklare Annette Nyman 
Telefon +46522696049 
annette.nyman@uddevalla.se 
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Risk och konsekvensbedömning vid förändring av 
mötesplatserna Dalaberg och Tureborg 

Metod: ABC för riskbedömning inför ändring i verksamhet 

Bakgrund 

2007-11-14 antog kommunfullmäktige handlingsprogrammet "Program för integration 
och motverkande av utanförskap 2007-20 Il". Programmet reviderades redan efter ett år 
och det reviderade handlingsprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2009-04-08. 

Ett av kommunstyrelsens uppdrag i handlingsprogrammet löd: Få till ståndfysiska väl 
fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träffas. Ambitionsnivån var 2-3 
mötesplatser under handlingsprogrammets varaktighet, för en uppskattad beräknad 
kostnad på l ,5 mkr per mötesplats. 
Mötesplats Dalaberg invigdes 2009-03-05 och Mötesplats Tureborg 2012-01-26. 
När kommunledningskontoret var fårdig med uppdraget med att få till stånd 
mötesplatserna, så lades sedan det samordnande ansvaret för att driva mötesplatserna 
på Kultur och fritidsnämnden. Samtliga berörda förvaltningar ansvarade sedan för att 
fylla mötesplatserna med aktiviteter/insatser, samt att bemanna genom att "flytta 
resurser" till mötesplatserna. Bemanningen med att flytta resurser har aldrig fungerat i 
praktiken. 2016-05-01 flyttades det samordnande ansvaret över till kommunstyrelsen. 

Beslut gällande mötesplats Dalaberg finns enbart dokumenterat genom 
protokollsanteckningar från möten med "Övernavet" (kommunalråd, nämnd-ordförande 
och forvallningschefer for nämnderna Barn-och utbildningsnämnden, Socialnämnden, 
Kultur-och .fritidsnämnden, samt Tekniska nämnden), se anteckningar från mötena 
2008-01-25, 2008-08-18, samt 2008-06-19. När det gäller den samfinansieringsmodell 
som beslutades av Övernavet (BUN och SN 40% och TN och KFN 10%), så förmodas 
att detta sedan förankrades, samt beslutades i respektive nämnd. 

Beslut mötesplats Tureborg är taget i kommunstyrelsen 2010-06-16, 2011-08-31, samt 
2012-04-25. Eftersom Tureborg helt saknar naturliga mötesplatser, så ritade en arkitekt 
upp ett förslag på ett nytt "Allaktivitetshus", som skulle fylla behoven för alla 
åldersgrupper. Huset skulle byggas på samma plats som gamla fritidsgården låg 
tidigare. Eftersom behovet av en mötesplats ansågs vara akut och man inte kunde 

Kommunleciolngskontoret 
Arbetsmarknadsavdelningen Postadress 

45142 UDDEVALLA 

www.uddevalla.se 

Besöksadress 
Arbetsmarknadsovd/integration 
J unogatan 2 

Telefon (vx) Fax 
0522-69 60 00 

E-post kommunledningskontoret@uddevollo .se 
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invänta en nybyggnation, så beslöt kommunstyrelsen att hyra en modul tillfälligt som 
placerades intill det planerade Allaktivitetshuset. För att kunna komma igång snabbt så 
skapades även denna gång en samfinansieringsmodell, som skulle fungera i väntan på 
att kostnaden sedan lyftes i planeringsdialogen (BUN och SN 30 %, TN, KFN, KS, 
Uddevallahem 10 %). 
Ärendet har inte lyfts i någon planeringsdialog eller lokalförsörjningsprogram och 
samfinansieringsmodellen lever fortfarande kvar (674 400 kr/år for Dalaberg och 1 200 
000 kr/år for Tureborg). 

A- Precisera den planerade ändringen 

Ändrade förutsättningar 

Socialnämnden beslutade 2019-09-18, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen 
fr.o.m. 1 januari 2020, vilket innebär 35 % av finansieringen av båda mötesplatserna. 
Under mötet med Arbetsmarknads-och integrationsutskottet den 9 oktober, så framkom 
det från politiker, att även andra nämnder diskuterat samma sak. Undertecknad har via 
förvaltningschef på Kultur och fritid, ratt veta att Kultur och fritidsnämnden ämnar ta 
samma beslut som Socialnämnden. 
Om samfinansieringen inte längre gäller så finns ingen ekonomi att driva 
mötesplatserna vidare. 
Det beslutade sätt att "flytta resurser" har heller aldrig fungerat. Tanken från 
förvaltningscheferna var att ta redan befintlig personal och bemanna mötesplatserna 
med denna personal. det har aldrig skett. Idag skjuter kommunledningskontorets 
arbetsmarknadsavdelning till medel så att minimum 2,5 samordnande personal finns på 
båda mötesplatserna. Om övriga samverkande går ur samfinansieringsmodellen så 
saknar kommunstyrelsen ca 2 mkr for att kunna behålla nuvarande organisation, som 
redan idag bygger på stor samverkan med det civila samhället, samt att drift och 
värdskap sköts av arbetslösa i arbetsmarknadspolitiska program. 

Om mötesplatserna skall avvecklas, så tar detta tid. Lokalerna på Dalaberg skall sägas 
upp. 
Modulen på Tureborg skall sägas upp (l års uppsägningstid), modulen skall forslas bort, 
marken skall återställas o.s.v. Detta blir också en ökad kostnad. 
Den personal som idag samordnar verksamheterna på mötesplatserna skall sägas upp. 

B - Gör riskbedömningen 

Vilka risker innebär ändringarna? 

Om mötesplatsen på Tureborg läggs ner, så kommer området på nytt att helt sakna 
mötesplatser i området. Det finns idag inga naturliga mötesplatser så som 
föreningslokaler, skolor, öppna förskolor, affärer, kyrka, moske eller liknande. Det 
kommer inte att vara några vuxna som naturligt rör sig i området. 
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Den näridrottsplats som finns bredvid mötesplatsen, kommer att sakna personal som 
kan se över näridrottsplatsen. 
Tureborg har idag många mindre hyreslägenheter och studentbostäder. Många 
ungdomar bor i området. Många yngre barn bor också i området, som inte har någon 
fritidsaktivitet att gå till i närområdet (förutom näridrottsplatsen). Risken är att de yngre 
barnen dras till de äldre ungdomsgängen och på så sätt lockas in i aktiviteter som är 
mindre lämpliga (precis detta såg man också 20 l 0-2011 när arbetet med att skapa 
mötesplatsen inleddes). 
Vi kommer att få svårare att nå de boende i området, utan en gemensam lokal att 
bedriva möten och aktiviteter i. 
Tureborg är en medelstor stadsdel i kommunen, med sina l 885 invånare 2018-12-31. 

Om mötesplatsen på Dalaberg läggs ner, så kommer en väl inarbetad mötesplats på 
Dalabergs centrum att saknas. Mötesplatsen skapades just får att invånarna saknade en 
neutral mötesplats att träffas på. Mötesplatsen är välkänd inte bara i kommunen, utan 
även utanfår kommungränsen. Dalaberg har till skillnad från Tureborg, en bra 
samhällsservice i området i form av affär, apotek, vårdcentral, öppen 
fårskola/familjefårskola, skola, förskolor, fritidsgård, fåreningslokaler, 
grannskapsstuga, växthus, kyrka, rnaske och näridrottsplats. Trots detta så är 
mötesplatsen relativt välbesökt, framfår allt av utrikes födda personer som är i behov av 
vägledning, råd och stöd i olika former. 
Dalaberg är den näst största stadsdelen (befolkningsmässigt) av 46 i Uddevalla 
kommun, med sina 2 832 invånare 2018-12-31 (Ljungskile är störst med 3 982 invånare 
och Herrestad kommer som nr. tre med 2 698 invånare). 
Dalaberg är sedan många år klassat som ett utanfårskapsområde. Flera projekt och 
insatser har gjorts i området. Om kommunen väljer att lägga ner mötesplatsen, finns 
risken att invånarna känner att de sviks "igen". Det är i så fall viktigt att låta 
avvecklingen få ta tid. Att involvera invånarna i beslutet, samt att samtidigt kunna 
erbjuda ett annat alternativ. Detta gäller självklart även får mötesplats Tureborg. 

C- Åtgärda 

Vilka åtgärder skall genomföras? När ska åtgärderna vara genomförda? Vem 
ser till aH åtgärderna genomförs? 

Alternativ l. Avveckling: 
~ En genomfårandeplan bör tas fram om beslutet är att avveckla de båda 

mötesplatserna. Genomfårandeplanen skall innehålla en rimlig tidplan får 
arbetet. 

~ Genomfårandeplanen skall kommuniceras med samtliga involverade parter, som 
idag är ansvariga får att bedriva verksamhet på mötesplatserna: 

• Barn och utbildning 
• Socialtjänsten 
• Kultur och fritid 
• Samhällsbyggnad 
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)o> Politiskt beslut i nämnder och kommunfullmäktige. 

Alternativ 2. Utveckling och/eller ändring av inriktning av verksamheterna: 
)o> En genomförandeplan bör tas fram med en rimlig tidplan för arbetet. Denna 

kommuniceras med nuvarande ansvariga parter enligt ovan. 
)o> Politiskt beslut i nämnder och kommunfullmäktige kring fortsatt ansvarig nämnd 

för verksamheterna, samt att finansiering av verksamheterna lyfts i kommande 
planerings- och budgetdialog. 

Annette Nyman 
Utvecklare 

Bilaga 
Protokoll Övernavet 2008-01-25 
Protokoll Övernavet 2008-08-18 
Protokoll Övernavet 2008-06-19 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 20 l 0-06-16 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2011-08-31 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2012-04-25 
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Navet 2008-02-08 

Anteckningar från mötet med Övernavet och representanter från Navet den 25/1-08. 

Mötet hade två punkter på dagordningen: 
l. Anställning av Anna Svensson som samordnare i Navet efter Annette Nyman. 
2. Återrapportering, samt fortsatt arbete med gemensam mötesplats på Dalaberg. 

Närvarande: 
Johan Wiktarsson 
Conny Äng 
Leif Börjesson 
Elving Andersson 
Sarah Isberg 
Mikael Höglind 
J an Gunnarsson 
Lilibeth Gustavsson- Navet 
Anna Svensson- Navet 
Annette Nyman- Navet 

Johan Wiktarsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
Johan meddelade att kultur och fritid fortsätter att stå for anställningsforfarandet for anställd 
samordnare i Navet och att fOrdelningsmodellen mellan forvaltningarna fortgår. 
Annette meddelade att Navet hälsade Anna varmt välkommen som ny ordforande/samordnare 
på Navets möte den 18 december 2007 och lämnade önskemål om att hon kan anställas på 
50 % under 2008. 
Anna meddelade att hon ser mycket fram emot sitt nya uppdrag och ser det som en 
stimulerande utmaning. 
Övernavet hälsade Anna välkommen som ny samordnare. 
Elving poängterade att det varit en mycket bra rutin att få ut alla Navets protokoll, for att 
kunna hålla sig underrättad kring vad som sker. Anna kommer att fortsätta på samma sätt. 

Annette och Lilibeth redogjorde kort kring det arbetet som skett i den Mötesplatsgrupp, som 
bildades inom Navet efter sist möte med Övernavet den 14 februari 2007. (Annette lämnade 
vid det mötet en beskrivning av det arbetet som sker på de naturliga mötesplatserna, samt ett 
önskemål om en gemensam mötesplats utefter de behov som Navet sett finns i norra 
Uddevalla) Övernavet lämnade tillbaka synpunkter till Navet att ta med: fastna inte i långa 
hyreskontrakt och utnyttja våra egna lokaler i fOrsta hand, fOr att också kunna utnyttja 
befintlig personal viss tid under dagen. 
Det bildades då en Mötesplatsgrupp inom Navet, som skulle driva arbetet framåt. Gruppen 
består av: Lilibeth Gustavsson, Mia Wäppling/Norgren, Anna Svensson och Annette Nyman. 
Lilibeth visade den ritning som tagits fram genom tekniska kontoret från arkitekten 



Bengt-Arne Svensson- Contekton. Gruppen träffade arkitekten i september och visade ytorna 
och lämnade samtidigt de önskemål och behov av aktiviteter som lokalen skulle användas till. 
Ritningarna gäller både övervåningen och undervåningen i centrumhuset som Uddevalla 
kommun äger och förvaltar, som innehåller Dalabergsskolan matsal, idrottshall, fritidsgård, 
öppen förskola, familjeförskola och gym. Gruppen valde att gå vidare med planerna för 
övervåningen ( entreplan på torget) i dagsläget, eftersom det är mest akut. 
Ritningen gäller den korridor som ligger mellan matsalen och fritidsgården. Genom att flytta 
väggen lite in i matsalens cafe 'del, så frigörs en större yta till korridoren, som då blir en stor 
välkomnande entre' med soffor, bord, stolar och dekorativa växter. Här finns också plats för 
datorer och informationsställ för diverse informationsmaterial. Längst ner i korridoren avdelas 
för ett kontor, där översta delen är av glas, för att släppa in ljuset som idag finns från 
kortsidan. Kontoret som idag används av Navets samordnare, görs om till konferensrum. 
I matsalen förlängs den cafe' disk som idag redan finns. Den nya delen utnyttjas av 
mötesplaten. 
Kostnad för ombyggnaden (inkluderar egen ingång till fritidsgården från torget) beräknas till 
ca. l 300 000 kr. 
Övernavets representanter var mycket positiva till ombyggnaden och beslöt runt sittande bord 
att ta kostnaden för mötesplatsen under innevarande år. Den fördelningsmodell som idag 
redan finns mellan förvaltningarna när det gäller kostnaden för samordnaren i Navet, beslöts 
att använda även till denna kostnad. 
Leifpoängterade att samma fördelningsmodell också måste gälla när det gäller driften. Mötet 
höll med och gav tekniska kontoret i uppgift att ta fram en kostnadsberäkning för detta. 
(Lilibeth kommer att tillsammans med övriga i mötesplatsgruppen, gå igenom de faktorer som 
påverkar driftskostnaderna och lämna ett besked så snart som möjligt) 

Navets representanter tackade det varmaste och ser fram emot att kunna tillmötesse 
invånarnas intresse i ännu högre grad! 

Övernavet gav Navet i uppgift att sammanställa en plan för hur mötesplatsen skall drivas och 
vilket innehåll den kommer att erbjuda. 
Detta arbete är redan långt förankrat och Navet återkommer med denna sammanställning, så 
snart som det är klart. 

Annette redogjorde också kort kring det samarbetet som initierats av Magnus Jacobsson när 
det gäller Dalabergs torg och kringliggande område. Möten har hållits tillsammans med de 
privata ägarna REKA Förvaltnings AB, som äger torget och huset mitt emot mötesplatsen. 
Tanken är nu att bli mer operativa i detta samarbete. Dagens beslutade satsning på 
mötesplatsen, gör chanserna att lyckas med detta arbete, ännu större. 
Kommunledningskontoret har ansvaret för att se på möjligheten att söka externa medel. 

Annette Nyman 
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Utvecklare/Integrationsfrågor Annette Nyman 

TELEFON 0522-69 60 49 
annette.nyman@uddevalla.se 

Conny Äng 
J o han Wiktarsson 
Kurt Hansson 
Elving Andersson 
Leif Börjesson 
Magnus Jacobsson 
Sarah Isberg 
Mikael Höglind 
Essam El-Naggar 
Sture Svennberg 
J an Gunnarsson 
Anna Svensson/Navet samt 
Håkan Björkman 
Leif Larsson 
P-0 Hermansson 
Susanne Gustafsson (ekonom) 

Den 25 januari träffade representanter ur Navet delar av Övernavet och presenterade ritningar av 
blivande gemensamma mötesplatsen på Dalaberg. 
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DNR: 

Förvaltningscheferna bestämde under sittande möte att bygga om befintliga lokaler till en ny 
gemensam mötesplats. De fyra forvaltningarna delar på byggnadskostnaderna utifrån samma 
fordelningsmodell som man idag betalar en samordnartjänst inom Navet (Socialtjänsten och Barn och 
utbildning betalar 40% och Tekniska kontoret och Kultur och fritid betalar lO%). 
Man beslöt också att Tekniska kontoret skulle ta fram en kostnadsberäkning av driften, som f6reslås 
betalas genom samma fordelning mellan forvaltningarna. Navet skulle återkomma med en kallelse till 
nytt möte när den var gjord. 

Nytt möte hölls den 25 april2008, där Navet presenterade en större budget än f6rvaltningarna var 
beredda att ställa sig bakom. Här ingick forutom hyra och drift i form av data, tele och kopiering, även 
en kostnad for en 50% samordnartjänst inom den nya verksamheten, samt verksamhetspengar. 
Förvaltningscheferna utryckte tydligt under mötet att man skulle ta vara på de befintliga 
personalresurser som idag finns inom den egna organisationen. 

Nu har kommunledningskontoret tagit fram en projektbeskrivning till Socialfonden (ESF), for ett 
treårigt projekt. Projektet innehåller 12 aktiviteter, samt ett forslag på personalinsatser från varje 
f6rvaltning. Projekfinansieringen möjliggör en 50 % samordnar/projektledartjänst 
Uddevalla kommun går in med 60 % och bidrag från ESF utgår med 40 %. Vi går in med 
personalresurser samt drift (hyra, el, vatten, värme, avskrivningar) och resterande kontantinsats 
kommer vi att söka från kommunstyrelsen från medel avsatta for integration, miljö och foräldrastöd. 
En beskrivning av verksamheterna, samt fOrslag på forvaltningarnas egen insats med personalresurser, 
biläggs kallelsen. 

Utvecklingsavdelningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX 
45181 UDDEVALLA stadshuset 0522-696000 0522-696001 

Varvsvägen l 
www.uddevalla.se E-POST kommunledningskontoret@uddevalla.se 

ÖVERNAVET ANY 

BANKGIRO 
5494-3907 
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Projektets aktiviteter har också redovisats for den politiska beredningen for integrationsfrågor och 
ledamöterna tyckte att det var mycket positivt med den bredd av aktiviteter som erbjöds. Man hade 
också som forslag att ta med en aktivitet som bygger på att man anordnar jobbmässor i samverkan 
med näringslivet. Vi kommer att ta med oss de synpunkterna och titta över detta en gång till. 

För att hinna starta verksamheten 111-09, så måste vi folja tidsplanen: 
22 augusti - beredningen for integrationsfrågor 
4 september- anmäla ärendet till kommunstyrelsens beredning 
24 september- kommunstyrelsen for beslut 
l augusti- 26 september- ESF projektutlysning (ansökan med hänsyn till särskilda inriktnings
/urvalskriterier som ställs vid varje utlysningstillfålle) 
18 dec- beslut från ESF 

Vi vill därfor träffa Övernavet for genomgång av projektet och en diskussion kring det samma, samt 
en diskussion kring "plan B" om inte projektet går igenom. 

Tid: 18 augusti kl. 14.00-16.00 
Plats: stadshuset 4: e våningen "Kajutan" 

Väl mött! Annette Nyman, Kristoftr Lundqvist 

Med vänlig hälsning 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Annette Nyman 
Utvecklare l Integrationsfrågor 

Bilaga 

Aktiviteter i projektet 
Fördelning egna personalresurser 

ÖVERNAVET!ANV 

Utvecklingsavdelningen 
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UDDEVALLA KOMMUN 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

HANDLÄGGARE 

MÖTESANTECKNINGAR ÖVERNAVET 1 (3) 

2008-08-18 

Conny Äng 

Utvecklare/Integrationsfrågor Annetie Nyman 
Johan Wiktersson 
Bo Lundgren 
Elving Andersson 
LeifBörjesson 
Magnus Jacobsson 
Sarah Isberg 
Mikael Höglind 
Sture Svennberg 
Essam El-Naggar 
J an Gunnarsson 
samt: 

TELEFON 0522-69 60 49 
annette.nyman@uddevalla.se 

Utvecklingsavdelningen 

www.uddevalla.se 

Owe Westberg 
Håkan Björkman 
Leif Larsson 
Anna Svensson 
Lilibeth Gustavsson 
Susanne Gustafsson 

Mötesanteckningar från möte med Övernavet 
Tid: 2008-08-18 kl. 14.00-16.00 
Plats: Kajutan, Kommunledningskontoret 

Närvarande: 
Conny Äng l FörvaltningschefKultur och fritid 
Bo Lundgren l Förvaltningschef Socialtjänsten 
Elving Andersson l Ordförande Socialnämnden 
LeifBörjesson l FörvaltningschefTekniska kontoret 
Sarah Isberg l Förvaltningschef Barn och utbildning 
Anna Svensson l Samordnare Navet 
Lilibeth Gustavsson l Tekniska kontoret, Navet 
Kristofer Lundqvist l EU, Kommunledningskontoret 
Susanne Gustavsson l Ekonom Kommunledningskontoret 
Annetie Nyman l Integrationsfrågor, Kommunledningskontoret 

Information och kallelse till mötet gick ut den 19 juni 2008. Bilaga till 
kallelsen var en beskrivning på aktiviteterna inom projektet, samt ett 
förslag på förvaltningarnas egen insats med personalresurser. 
En ekonomisk rapport på hela projektet skulle skickas ut innan mötet den 
18 augusti. Den ekonomiska rapporten, samt en nyare upplaga av 
aktivitetsbeskrivning, skickades ut fredag den 15 augusti. 
Annetie gjorde en presentation av aktiviteterna, samtidigt som det gjordes 
en direkt koppling till förvaltningarnas egna personalresurser, som skall 
användas som medfinansiering i projektet. 

POSTADRESS BESÖKSADRESS 

451 81 UDDEVALLA stadshuset 
Varvsvägen l 

TELEFON (vx) 

0522-69 60 00 

MÖTESANTECKNINGAR ÖVERNAVET/ANY 

FAX BANKGIRO 

0522-69 60 01 5494-3907 

E-POST kommunledningskontoret@uddevalla.se 



UDDEVALLA KOMMUN 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Utvecklingsavdelningen 

MÖTESANTECKNINGAR ÖVERNAVET 

2008-08-18 

Förslag till budget för projekttiden 3 år är: 
Kostnad hela projektet 4 487 710 kr 
Medfinansiering eget arbete l 298 640 kr 
Medfinansiering lokal 690 000 kr 
Söka medel ESF Socialfonden (40 %) l 795 084 kr 
Söka medel Kommunstyrelsen 700 000 kr 
Se bilaga. l 

Närvarande ställde sig positiva till projektet och beslutade: 

2 (3) 

att tekniska kontoret lämnar ärendet vidare till tekniska nämnden för 
beslut om ombyggnad av centrumhuset på Dalaberg enligt projektplanen. 
Kostnaden är beräknad till l 500 tkr (l 300 tkr för ombyggnad+ 200 tkr 
för inventarier) 

att godta driftkostnaderna 245 tkr/år (hyra, inventarier), som betalas enligt 
fördelningsmodellen, se nedan 

att tekniska kontoret upprättar hyreskontrakt med kultur och fritid för de 
lokaler, som tillhör mötesplatsen. Kultur och fritid debiterar sedan de tre 
övriga förvaltningarna enligt tidigare fördelningsmodell (socialtjänsten och 
barn och utbildning 40 % vardera samt kultur och fritid och tekniska 
kontoret lO% vardera) 

att godkänna förslaget i bilaga l på medfinansiering i form av egen tid 
under projektperioden 2009-2011 

Barn och utbildning 
Socialtjänsten 
Kultur och fritid 

ca 370 tirn/år 
ca 630 tirn/år 
ca 160 tirn/år 

Tekniska kontoret ca 105 tirn/år 
Miljö och stadsbyggnad ca 66 tirn/år 
Räddningstjänsten ca 26 tirn/år 
Kommunledningskontoret ca 513 tirn/år 

ca.l20 000 kr 
ca 105 000 kr 
ca. 32 000 kr 
ca 23 000 kr 
ca 13 000 kr 
ca 5 000 kr 
ca 130 000 kr 

att godkänna förslaget på att använda sig av en förbindelseblankett, som 
fylls i av varje förvaltning, för att underlätta projektadministrationen. 
se bilaga.2. 

MÖTESANT ECKNINGAR ÖVERNAVET/ANY 



UDDEVALLA KOMMUN 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Utvecklingsavdelningen 

MÖTESANTECKNINGAR ÖVERNAVET 3 (3) 

2008-08-18 

Information om beslutet av gemensam mötesplats och planerade 
aktiviteter, kommer att skickas till arbetsgruppen som jobbar kring 
Dalabergs centrum (gruppen består av representanter från förvaltningar, 
tre politiker, samt privata fastighetsägarna REKA förvaltnings AB). 
REKA förvaltnings AB är fastighetsägare av Dalabergs torg. 

Ärendet kommer nu att tas upp i beredningen för integrationsfrågor, med 
ett förslag till kommunstyrelsen om finansiering av projektet med 700 000 
på tre år. 

Ärendet kommer att anmälas till kommunstyrelsens möte den 24 
september. 

Vid positivt beslut i Kommunstyrelsen, kommer Annette och Kristofer att 
skriva en komplett ansökan till ESF -rådet. Sista ansökningsdag är den 26 
september. 
I denna ansökan så kommer en beskrivning att ges hur samverkan kommer 
att ske med ideella föreningslivet och boende, samt statliga myndigheter 
och andra aktörer. 
Här kommer också att redovisas hur projektet skall följas upp och hur 
framgångarna med projektet skall mätas. 

Med vänlig hälsning 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Annette Nyman 
Utvecklare l Integrationsfrågor 

Bilaga 

l. Budget projekt 

Kristofer Lundqvist 
Utvecklare l ED-samordnare 

2. Förbindelseblankett (en för varje förvaltning) 
3. Aktivitets/projektbeskrivning 
4. slutsatser från förstudie 

MÖTESANTECKNINGAR ÖVERNAVET/ANY 
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UDDEVALLA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 196 

Utdrag 
PROTOKOLL 

2010-06-16 

Mötesplats Tureborg (KS/2009:685) 

Sammanfattning 

l (3) 

Beredningen för integrations och demokratifrågor beslutade den 18 
februari 20 l O föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra till 
kommunledningskontoret att samordna fortsatt utredning tillsammans med 
berörda nämnder och andra aktörer, nybyggnation av ett allaktivitetshus på 
Tureborg, på den plats där gamla fritidsgården ligger idag, inklusive 
kostnads- och finansieringsförslag för investering och drift. Att en 
styrgrupp bildas för utredningen med representanter från berörda nämnder 
och de andra aktörerna Uddevallahem och Hyresgästföreningen, samt att 
uppdraget allaktivitetshus på Tureborg behandlas vidare i 
planeringsdialogen 20 11-2013. 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 mars 20 l O skicka beredningens förslag 
på remiss till barn och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur och 
fritidsnämnden och tekniska nämnden samt bostadsstiftelsen 
Uddevallahem och hyresgästföreningen. 

Barn och utbildningsnämnden beslutade den 19 maj 20 l O att ställa sig 
bakom intentionerna avseende mötesplats Tureborg. 

Socialnämnden beslutade den 19 maj 2010 att nämnden är positiv till 
förslaget men anser att man behöver ta ytterligare ställning till om det är 
mer av en fritidsgård som föreslås och redan från början klargöra av vem 
den i så fall ska drivas/finansieras av såväl drift som personal. 

Kultur och fritidsnämnden beslutade den 11 maj 20 l O att ställa sig positiv 
till förslaget om en ny mötesplats på Tureborg samt att ingå i styrgruppen 
för det fortsatta arbetet. 

Tekniska nämnden beslutade den 20 maj 2010 att nämnden har inga 
synpunkter på om Tureborg behöver ett allaktivitetshus. Skulle beslutet bli 
att bygga ett, är tekniska kontoret berett att uppföra det och mot 
självkostnadspris hyra ut det till uppdragsgivaren. 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem har inget att erinra mot beredningens 
förslag. 
Hyresgästföreningen har inget att erinra. 

Utdragsbestyrkande 
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UDDEVALLA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Utdrag 
PROTOKOLL 

20 l 0-06-16 

2 (3) 

Elving Andersson (C), Essam El-Naggar (FP), Stefan Skoglund (S), Johan 
Wiktarsson (M), Jan Gunnarsson (S), Ewy Gahnström (SU), och Paula 
Berger (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 juni 20 l O. 
Barn och utbildningsnämndens protokoll den 19 maj 2010 § 92. 
Socialnämndens protokoll den 19 maj 20 l O § 79. 
Kultur och fritidsnämndens protokoll den 11 maj 2010 §58. 
Tekniska nämndens protokoll den 20 maj 2010 § 96. 
Skrivelse från Uddevallahem den 25 maj 20 l O. 
Skrivelse från Hyresgästfåreningen den 25 maj 2010. 
Kommunstyrelsens protokoll den 24 mars 20 l O § 81. 
Beredningen för integration och demokratifrågors protokoll den 18 februari 
2010 § 31. 

Yrkanden 

Essam El-Naggar (FP) och Johan Wiktarsson (M): bifall till förslaget i 
handlingarna. 
Ewy Gahnström (SU): att två representanter för ungdomsfullmäktige ges 
möjlighet att vara med i styrgruppen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ewy Gahnströms (SU) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunledningskontoret att samordna fortsatt utredning 
tillsammans med berörda nämnder samt Uddevallahem och 
hyresgästföreningen, 

att en styrgrupp bildas får utredningen med representanter från berörda 
nämnder samt Uddevallahem och hyresgästföreningen, 

att två representanter från ungdomsfullmäktige ges möjlighet att vara med 
i styrgruppen, samt 

att finansieringen av fårslaget behandlas i planeringsdialogen 2012-2014. 

Utdragsbestyrkande 



l 
UDDEVALLA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 237 

Utdrag 
PROTOKOLL 

2011-08-31 

Mötesplats Tureborg (KS/2009:685) 

Sammanfattning 

l (3) 

Integration har diskuterats i en rad olika dialog forum de senaste åren så 
som; Öppet forum, framtidsverkstad, enkätundersökning till ungdomar, 
samt i revideringen av handlingsprogrammet för integrationsfrågor. I 
samtliga forum så har man kommit fram till samma slutsats; för att nå en 
bra integration så behövs framför allt: sysselsättning, språk och 
mötesplatser. Ett av kommunledningskontorets uppdrag i 
handlingsprogrammet är därför att verka för att fler gemensamma 
mötesplatser kommer till stånd på olika platser i kommunen. 
Kommunen invigde den nya mötesplatsen på Dalaberg den 5 mars 2009. 
Beredningen för integrations-och demokratifrågor uttryckte ett önskemål 
om att Tureborg skulle vara nästa område att verka för. 

Den 16 juni 20 l O beslöt kommunstyrelsen enligt förslag från beredningen 
för integrations-och demokratifrågor följande: 

att uppdra till kommunledningskontoret att samordna fortsatt utredning 
tillsammans med berörda nämnder samt Uddevallahem och 
hyresgästföreningen, 
att en styrgrupp bildas för utredningen med representanter från berörda 
nämnder samt Uddevallahem och hyresgästföreningen, 
att två representanter från ungdomsfullmäktige ges möjlighet att vara 
med i styrgruppen, samt 
att finansieringen av förslaget behandlas i planeringsdialogen 2012-
2014. 

styrgruppen har tagit del av "Samverkansgrupp Tureborgs arbete, samt den 
första kartläggningen som samtidigt gjordes över området. styrgruppen 
beslöt att läget är akut på Tureborg och att man inte vill vänta in någon 
nybyggnation som dröjer flera år innan verkställighet. 
styrgruppen för arbetet med en gemensam mötesplats på Tureborg har haft 
fyra möten; 18 januari, 4 mars, 19 april och 31 maj 2011. 

På mötet den 31 maj beslutade man enligt de 4 att-satserna. 
Mötet beslöt även enligt följande: 

Man beslöt att hemställa åt tekniska nämnden att utföra arbetet med att 
flytta modulen, riva den gamla fritidsgården, samt etablera modulen i 
direkt anslutning till den gamla rivna fritidsgården. 

Utdragsbestyrkande 



l 
UDDEVALLA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Utdrag 
PROTOKOLL 

2011-08-31 

Mötet beslöt att anta fOljande fördelningsmodell av kostnaderna för 
personal, lokal, drift, kapital, inventarier, samt flytt och etablering av 
modul och rivning av befintlig lokal, under en treårs period med start 
hösten 2011: 
Socialtjänsten 30 % (360 000/helår) 
Barn och utbildning 30% (360 000) 
Kultur och fritid l O % (120 000) 

(120 000) Kommunledningskontoret l O % 
Tekniska kontoret 10% 
Uddevallahem lO% 
Summan per år blir ca 1,2 miljoner kr. 

(120 000) 
(120 000) 

2 (3) 

Förvaltning som står för anställningsförfarandet av områdesutvecklaren, 
samt hyresvärd av modul skall vara kommunledningskontoret 

Gruppen enades om att tillsätta en områdesutvecklare så snart som möjligt 
i höst. Resten av den fasta personalstaben skall utgöras av redan befintlig 
personal. Denna personalgrupp samverkar i sin tur sedan med 
frivilligkrafter inom studieförbund, föreningar och svenska kyrkan. 

Mötet beslöt att samtliga förvaltningschefer återkommer med namn på 
personal till samordnare/utvecklare Annette Nyman snarast, för att de i sin 
tur kan involveras i planeringsarbetet så snart som möjligt. 
Detta sätt att "flytta resurser" i ett inledningsskede, skall underlätta att få 
igång verksamhet så snart som möjligt. 

Mötet önskar också att kommunledningskontoret söker projektpengar för 
fortsatt utveckling av verksamheten i området. 

Essam El-Naggar (FP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Mötesplats Tureborg 2011-06-30. 
Förstudie Tureborg. 
Mötesanteckningar styrgruppsmöten 4 mars och 31 maj 20 11. 

Yrkanden 

Essam El-Naggar (FP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna fårstudien och lägga den till handlingarna, 

Utdragsbestyrkande 
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Utdrag 
PROTOKOLL 

2011-08-31 

3 (3) 

att hyra den aktuella modulen på 180 kvadratmeter under en period av tre 
år. Kostnaden samfinansieras av nämnder och Uddevallahem, 

att inrätta en befattning på kommunledningskontoret som 
områdesutvecklare på Tureborg. Kostnaden samfinansieras av nämnder 
och Uddevallahem, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att söka extern projektfinansiering 
för verksamhetsutveckling på Mötesplats Tureborg, med kommunens 
medfinansiering på 1,2 miljoner kronor som grund. 

Vid protokollet 
Annica Åberg 

Justerat 2011-09-02 
Sture Svennberg, Gunilla Magnusson 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2011-09-02 intygar 
Annica Åberg 

Expedierat 20 11-09-12 
Kommunledningskontoret, utvecklingsavdelningen 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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UDDEVALLA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 123 

Utdrag 
PROTOKOLL 

2012-04-25 

Avslutande av uppdrag Mötesplats Tureborg (KS/2009:685) 

Sammanfattning 

l (2) 

Kommunledningskontoret har utefter antaget uppdrag "att skapa 
förutsättningar för fYsiska mötesplatser för integration" arbetat med att ta 
fram en gemensam mötesplats på Tureborg. Ärendet har behandlats två 
gånger tidigare i kommunstyrelsen. 
På mötet 20 l 0-06-16 beslöt kommunstyrelsen att uppdra åt 
kommunledningskontoret att fortsätta utredningen, att bilda en styrgrupp 
får arbetet, att erbjuda två platser i styrgruppen får ungdomsfullmäktige 
samt att finansieringen behandlas i planeringsdialogen. 
På mötet 2011-08-31 redovisades en fårdelningsmodell som finansierar en 
tillfällig mötesplats. Kommunstyrelsen godkände den efterfrågade 
fårstudien, godkände hyra av modul, godkände inrättande av tjänsten 
områdesutvecklare på kommunledningskontoret, samt att extern 
finansiering skall sökas genom ett EV-projekt. 

Mötesplatsen invigdes den 26 januari 2012. 

styrgruppen har haft 5 möten med start 18 januari 20 Il. 
styrgruppen har bestått av ordfårande och förvaltningschef från barn och 
utbildning, socialtjänsten, kultur och fritid, samt tekniska, två 
representanter från ungdomsfullmäktige, VD från Uddevallahem, 
representant från hyresgästföreningen, samt kommunalråden. 
Sammankallande får gruppen har varit Integrationssamordnare Annette 
Nyman, kommunledningskontoret 

Idag ligger våra gemensamma mötesplatser organiserade hos kultur och 
fritidsfårvaltningen. Mötesplats Dalaberg och mötesplats Tureborg ligger 
under "Avdelningen får unga", där Katarina Hansson är avdelningschef. 
Nina Andersson är områdesutvecklare får mötesplats Dalaberg och Anya 
Wrigman får mötesplats Tureborg. 

EV-projektet "Nej till utanförskap" som togs fram av 
kommunledningskontoret fick avslag. Inga nya utlysningar hos ESF 
(Europeiska socialfonden) är planerade får år 2012. 

styrgruppen anser att deras uppdrag gentemot kommunstyrelsen är slutfört 
i och med att en fysisk mötesplats är iordningställd. Däremot behövs 
kontinuerlig uppföljning, eftersom modulen bara är en tillfällig lösning. 
styrgruppen föreslår att uppföljningsansvaret får en varaktig byggnation av 
mötesplats på Tureborg, läggs på Beredningen får integrations-och 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Utdrag 
PROTOKOLL 

2012-04-25 

2 (2) 

demokratifrågor. Kontinuerliga träffar med samverkansgruppen på 
Tureborg kommer att genomföras, för att bilda sig en uppfattning kring 
vilken form av mötesplats som efterfrågas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens skrivelse Avslutande av uppdrag Mötesplats Tureborg, 
2012-02-29. 
Kommunstyrelsens protokoll 201 0-06-16, § 196. 
Kommunstyrelsens protokoll2011-08-31, § 237. 
Anteckningar från styrgruppsmötet 2012-02-28. 
Anteckningar till protokoll styrgruppsmöte den 19 december 2011 från 
Hyresgästföreningen, 2012-03-06. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna styrgruppens arbete med mötesplats Tureborg och härmed 
anse uppdraget slutfört, samt 

att överlåta den övergripande uppföljningen av utvecklingen av mötesplats 
Tureborg till beredningen för integrations och demokratifrågor. 

Vid protokollet 
Annica Åberg 

Justerat 2012-04-26 
Sture Svennberg, Reine Johansson 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2012-04-26 intygar 
Annica Åberg 

Expedierat 2012-05-03 
Beredningen för integration och demokratifrågor 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Vid protokollet 
Timo Rahkonen 

Justerat 2010-06-21 
Sture Svennberg, Paula Berger 

Utdrag 
PROTOKOLL 

2010-06-16 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2010-06-21 intygar 
Timo Rahkonen 

Expedierat 2010-06-28 
Kommunledningskontoret, förvaltningschef 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
Uddevallahem 
Ungdomsfullmäktige 
Hyresgästföreningen 

Utdragsbestyrkande 
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Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

 

2020-02-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr SN 2019/00243  

Kvalitetsberättelse 2019 

Sammanfattning 

Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd ”Ledningssystemet för systematiskt 

kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9) innehåller bestämmelser för hur kvaliteten i 

verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Detta ska 

dokumenteras genom en sammanhållen kvalitetsberättelse.  

  

Kvalitetsberättelsen ger också förslag till nya kvalitetsområden till det kommande året 

och är underlag för verksamhetsutveckling på verksamhets- och förvaltningsnivå.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-23. 

Kvalitetsberättelse 2019.     

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

  

att godkänna upprättad kvalitetsberättelse för år 2019.  

  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2020-01-23 Dnr SN 2019/00243 

  

 

Handläggare 

Verksamhetsuppföljare Sandra Jägesten 

Telefon 0522-69 60 00 
sandra.jagesten@uddevalla.se 

 

Kvalitetsberättelse 2019 

Sammanfattning 

Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd ”Ledningssystemet för systematiskt 

kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9) innehåller bestämmelser för hur kvaliteten i 

verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Detta ska 

dokumenteras genom en sammanhållen kvalitetsberättelse.  

 

Kvalitetsberättelsen ger också förslag till nya kvalitetsområden till det kommande året 

och är underlag för verksamhetsutveckling på verksamhets- och förvaltningsnivå.   

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-23. 

Kvalitetsberättelse 2019.      

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad kvalitetsberättelse för år 2019.  

 

   

 

 

 

 

Roger Granat Sandra Jägesten 

Socialchef Verksamhetsuppföljare 

Skickas till  

Socialtjänstens ledningsgrupp  

MAS 
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Handläggare 

Verksamhetsuppföljare 

Sandra Jägesten 

sandra.jagesten@uddevalla.se 

 

Socialtjänsten  

Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

www.uddevalla.se E-post Socialtjänsten@uddevalla.se  
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1. Vad är kvalitet i socialtjänsten? 
Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd ”Ledningssystemet för systematiskt 

kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9) innehåller bestämmelser för hur kvaliteten i verksamheten 

systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Arbetet med att systematiskt och 

fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras genom en 

sammanhållen kvalitetsberättelse. 

 

Kvalitetsberättelsen är en del av socialtjänstens uppföljning av verksamheten. Den ska vara ett 

stöd för planering, kontroll, utvärdering och förbättring av verksamheten på verksamhetsnivå 

och centralt i förvaltningen.  

Kvalitetsberättelsen innehåller information från många olika källor. Informationen 

sammanställs och analyseras och belyser kvalitet ur 
 

 

 

 Brukarperspektiv: brukarnas upplevelser, synpunkter och klagomål 

 Verksamhetsperspektiv: egenkontroller, avvikelserapportering, internkontroll 

 Externa och interna granskningar: revisioner och tillsyner 
 

 

 

Den sammanfattar det gångna årets kvalitetsarbete utifrån kvalitetsuppföljningens delar. Den 

ger också förslag till nya kvalitetsområden till det kommande året och är underlag för 

verksamhetsutveckling på verksamhets- och förvaltningsnivå. 
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2 Syfte och mål   
Socialtjänstens mål är att det i verksamheterna ska finnas nöjda brukare, engagerade 

medarbetare och en god kvalitet i det arbete som utförs. Målbilden är att leverera rätt 

verksamhet, i rätt tid, i rätt omfattning, till rätt kostnad och till god upplevd kvalitet.  

 

Kvalitetsberättelsens syfte är att sammanställa och analysera kvalitetsarbetet under året och 

peka på förbättringsområden inför kommande år.  

 

 

3 Tillvägagångssätt/Metod 
Socialtjänsten var fram till 2019-05-01 uppdelad i fem olika verksamhetsområden; Individ- 

och familjeomsorg, Biståndsavdelningen, Vård och omsorg, Stöd och service samt Hälso- och 

sjukvård. Därutöver fanns också administrativa avdelningen som är en stödfunktion till 

verksamhetsområdena. Från 2019-05-01 förändrades socialtjänstens organisation till att ha tre 

avdelningar istället; avdelningen för individ- och familjeomsorg (myndighetsutövning), 

avdelningen för social omsorg (utförarverksamheterna) och avdelningen för hälso- och 

sjukvård (sjuksköterskor och rehab). Kvalitetsberättelsen kommer att redovisas utifrån den 

tidigare organisationen eftersom verksamheterna inte hunnit arbeta in de nya förutsättningarna 

ännu.  

  

Alla verksamhetsområden har sammanställt årets kvalitetsarbete och genomfört analys utifrån 

rubriker under ”Underlag för analys”. Verksamhetsuppföljare har sammanställt materialet och 

också lämnat förbättringsförslag till verksamheten att arbeta vidare med under 2020.  

 

Verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård hanterar sitt kvalitetsarbete huvudsakligen i 

patientsäkerhetsberättelsen och inte i kvalitetsberättelsen.  
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4 Underlag för analys  

4.1 Resultat från årets arbete utifrån kvalitetsberättelse 2018 

Utifrån kvalitetsberättelsen 2018 framkom det olika fokusområden som de olika 

verksamhetsområdena skulle arbeta vidare med under året. Det fanns också gemensamma 

frågeställningar för hela socialtjänsten att arbeta med.  

4.1.2 Gemensamma områden 

Hantering av privata medel  

Avdelningarna har arbetat med frågan på olika sätt. Inom stöd och service har 

administratörerna gått utbildning kring inköpsrutiner/avtal men vad gäller hantering av 

brukarnas kontanta medel har man inte arbetat med frågan själva inom avdelningen vilket 

man heller inte gjort inom individ- och familjeomsorgen. Inom avdelningen för vård- och 

omsorg uppger man att rutinen för hantering av privata medel är uppdaterad och förankrad i 

samtliga verksamheter.  

Tydligare barnperspektiv 

Samtliga verksamhetsområden har arbetat med frågan i olika omfattning. Inom stöd och 

service har man tillsammans med LSS-handläggarna haft tre halvdagar med utbildning kring 

barnkonventionen och har en uppföljningsträff kvar under 2020. Inom hälso- och sjukvård 

och individ- och familjeomsorgen har man haft uppe ämnet på APT. Inom det senare 

verksamhetsområdet har man också haft en halvdagsutbildning kring barnkonventionen. Från 

socialpsykiatri och missbruk har antalet barnanmälningar ökat till följd av en höjd 

medvetenhet om ansvar och skyldigheter. Se också en beskrivning längre fram i 

kvalitetsberättelsen kring arbetet med Athenagården som syftar till att lyfta barnperspektivet.  

Fortsatt arbete med social dokumentation och genomförandeplaner 

Inom vård- och omsorg har flertalet utbildningar genomförts för att förstärka och förnya 

kunskap och kompetens. Det finns dokumentationsombud eller dokumentationshandledare 

inom de olika enheterna. Man har som uppdrag i sektionen för vård och omsorg att öka 

delaktigheten för brukarna i genomförandeplanerna. Inom stöd och service har man tillsatt en 

arbetsgrupp för att se över en manual för genomförandeplaner utifrån IBIC och man har en 

gjort en kommunikationskartläggning att använda i arbetet med genomförandeplanerna.  

 

Socialpsykiatri och missbruk har ett fortsatt behov av förbättring och samtlig berörd personal 

inom individ- och familjeomsorgen har genomfört eller ska påbörja SKR:s 

dokumentationsutbildning. Ett par enheter har också genomgått BBIC-grundkurs och störst 

fokus har legat på en ökad delaktighet i genomförandeplanerna.  

Skapa bättre förutsättningar för ett gott bemötande och en högre 



 

 
 

 
 6 (21) 

2020-01-22 

 

 

 

      

     

    

  

delaktighet hos de enskilda utifrån ÖRP:en.  

Inom hälso- och sjukvård har man slutfört dialogmodellen ”Hälsoresan” i samtliga grupper 

och under samverkansdagar har ämnen berörts såsom värdegrund och bemötande. Inom vård- 

och omsorg arbetar man med reflektionstid för personalen vilket man också utökat i antal 

under året. Inom missbruk och socialpsykiatri ska en verksamhetspedagog skugga 

medarbetare för att få till underlag för samtal kring bemötande.  

En kartläggning har skett utifrån perspektivet ”brukardelaktighet” inom området 

för stöd och service baserat på vilka olika typer av metoder som används i det 

dagliga arbetet och som ska ge förbättringsförslag på hur man ska arbeta vidare 

med frågorna.   

Kommunikation; säkerställa att mottagen förstår vad vi menar.  

Inom stöd och service har man arbetat vidare med alternativa metoder för kommunikation, 

vilka appar kan man t.ex. använda i kommunikationen med brukare? Verksamheten har också 

representanter i projekt via Fyrbodals kommunalförbund.  

Utredningsgruppen barn och unga fick under förra året många synpunkter vilket i år har 

minskat, en förklaring till detta enligt verksamheten själva kan vara att man arbetat på ett 

annat sätt för att möta de enskilda och för att förklara beslut och bedömningar.  

4.1.3 Redovisning per verksamhetsområde 

Individ och familjeomsorg (IFO) 

Inom missbruk och socialpsykiatri har ett arbete påbörjats kring dokumentation och specifikt 

genomförandeplaner så att de är aktuella och uppdaterade.  

Under året har man inom socialpsykiatrin arbetat med att öka antalet vikarier med relevant 

kompetens för uppdraget vilket har fallit väl ut. Det har skett en ökning från 4 till 9 aktiva 

vikarier på enheterna och vikarier från bemanningen har dubblerats. Det finns fortfarande 

svårigheter med bemanning vid akut frånvaro men vid planerad frånvaro ser det betydligt 

bättre ut. Samarbete finns med Högskolan Väst i syfte att förstärka introduktionen och 

bemötandet för vikarier inom socialpsykiatrin.  

 

Inom sektionen för socialpsykiatri och missbruk sker placeringsmöten en gång per månad där 

representanter från hela sektionen deltar. Syftet är att öka samverkan mellan myndighet och 

utförare för att kunna erbjuda bra omsorg på hemmaplan, även att hitta bättre anpassade 

insatser för personer med samsjuklighet.  

 

Ökad samverkan har skett genom t.ex. regelbundna mötesforum, bland annat träffas 1:e 

socialsekreterare en gång per vecka och en gemensam handledning för sektionens ledning och 

1:ar. Samverkansrutiner har uppdaterats.  

Samverkan för att höja kvaliteten i insatserna i ärenden gällande barn och unga i våldsmiljöer 

är ett pågående arbete. Samråd finns både mellan interna aktörer som med externa aktörer 
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som finns runt barnet och samverkansformerna används mer frekvent nu är tidigare vilket 

också höjer medvetenheten och kunskapen om våld i nära relation. Ökad samverkan har också 

skett på Athenagården och med deras samverkanspartners där t.ex. utredningsenheten varit en 

del. Man har tydliggjort vilka förväntningar som finns på varandra vilket har skapat en god 

dialog. Resultaten som skett har inneburit en förbättrad kvalitet för de enskilda och ett ökat 

barnperspektiv genom t.ex. en högre delaktighet i genomförandeplanerna och systematiska 

samtal med de placerade barnen. På Athenagården har man också infört husmöten där det förs 

protokoll och där man jobbar med besluten och återför information vid nästkommande möten 

för att på så vis också öka delaktigheten.  

 

Jobbcentrum har ökat anställningsbarheten för personer med försörjningsstöd genom sk 

stegförflyttning mot egen försörjning. Samverkan har minskat i intensitet då varken 

arbetsförmedlingen eller sektionen för försörjningsstöd kunnat prioritera de 

personalresurserna. En ny rubrik för barnperspektivet har inte blivit tillagd i 

utredningssmallen, däremot finns det med i checklistor som används som stöd vid utredning. 

Sektionen för försörjningsstöd kommer under 2020 att organisatoriskt tillhöra 

kommunledningskontoret.  

Stöd och service (SSF) 

Arbete med en ökad samverkan mellan olika parter som finns kring enskilda ärenden har 

gjorts genom att utökat använda sig av SIP som metod. Man har tillsatt en arbetsgrupp för att 

gå igenom de rutiner som finns inom verksamhetsområdet och tagit bort de som inte är 

aktuella och reviderat de som varit inaktuella. En metod som skulle utvecklas för att få en 

ökad delaktighet av brukarna var DMO-slingan. Dessvärre krävde den för stora 

personalresurser varför man nu letar efter nya metoder att använda sig av.  

Vård och omsorg (VO) 

Man har arbetat på individnivå där varje kontaktpersonal pratar med ”sin” brukare och följer 

upp deras upplevelse av ensamhet då resultatet från förra året påvisade en hög grad för känsla 

av ensamhet. Man uppmuntrar de enskilda till att besöka dagverksamheter och mötesplatser 

men också att kontakta kyrka/vård för de brukare som inte själva klarar att ta sig ut. På 

Rosenhäll har man arbetat med att aktiviteterna ska bli en del av vardagen för att på sätt 

minska ensamhetskänslan.  

Att veta var man kan vända sig med synpunkter är en fråga som visat sig vara aktuell och 

inom hemtjänsten har man blå mappar som alla brukare får där telefonnummer finns till 

berörda. Mappen är viktig att gå igenom en tid efter uppstart av hemtjänst då det brukar vara 

rörigt för de enskilda i början. På Rosenhäll ger man information vid inflytt och information 

finns också uppsatt på anslagstavlor.  

 

Utifrån en tillsyn från IVO 2018 fick Rosenhälls korttidsverksamhet ett antal områden att 

arbeta med. Man har kommit igång med att skriva genomförandeplaner och i stort sett alla 
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som lämnar verksamheten har med sig en genomförandeplan. Enhetschef granskar 

genomförandeplanerna varje vecka. Under våren 2019 fick samtliga medarbetare en 

föreläsning i demens och fyra ur personalgruppen har utöver detta gått en tvådagar utbildning 

inom demens. Man har arbetat mer kring måltidsupplevelsen genom att t.ex. duka med finare 

porslin och göra skillnad vid högtider. Trygg hemgång har också arbetat mycket med att 

upprätta genomförandeplaner innan brukarna går över till ordinarie hemtjänst och detta har 

fungerat väl.  

Biståndsavdelningen 

För att skapa en större möjlighet till uppföljningar och balans i ärendefördelningen har man 

under året förändrat arbetsfördelningen. Resultatet innebär att inga beslut löper ut utan att ett 

nytt har fattats. Handläggningen görs utifrån IBIC vilket upplevs innebära en kvalitetssäkring 

för den enskilde i och med att det blir en tydligare inriktning mot behovsbedömningen.  

 

Genomlysningen som gjordes 2018 gällande samtliga boendebeslut inom LSS visade ett 

behov av att skapa och utveckla stöd inom ordinärt boende för enskilda brukare med högre 

grad av självständighet. Man har därför startat upp ett kvalitetsarbete under året; ”rätt insats 

utifrån behov”. Genom en tydligare och strukturerad boendekedja kan handläggning i 

samarbete med boendeverksamheterna skapa mål för den enskilde brukaren. I uppdraget ingår 

också att starta upp ett boendestöd LSS för stöd i ordinärt boende.  

Hälso- och sjukvård 

35 av 39 tjänster är tillsatta på bemanningsenheten. De har hittat arbetsformerna för att 

erbjuda verksamheterna korttidsvikarier med relevant utbildning och kompetens. Svårigheter 

finns i att mäta hur nyttjandet av timvikarier förändrats i och med adekvat statistik saknas. 

Bemanningspoolen kan ersätta maximalt 7-8% av vikariebehovet.  

4.2 Brukarundersökningar 

Inom socialtjänsten har ledningsgruppen beslutat att förvaltningen ska delta i de nationella 

brukarundersökningarna inom äldreomsorgen. Eftersom kommunfullmäktige har flera 

kvalitetsmått i styrkortet, krävs också delaktighet i Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, som 

lyfter enskilda mått i t.ex. brukarundersökningar.  

 

Verksamhetsområdena kan också genomföra egna brukarundersökningar, revisioner eller att 

delta i andra nationella brukarundersökningar vid intresse. Verksamhetsområdet stöd och 

service deltog i den nationella brukarundersökningen för första gången 2018.  

4.2.1 Individ och familjeomsorg (IFO) 

Familjehemsenheten har deltagit i Socialstyrelsens undersökning ”Att lyssna på barn i 

familjehem”, där syftet är att regelbundet följa upp familjehemsplacerade barns upplevelse av 

sin situation. När resultatet är klart kommer ett förbättrings- och utvecklingsarbete att 
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påbörjas.  

 

Exempelvis Vingen och Kriscentrum arbetar med QRS/SRS vilket är en metod för att följa 

och mäta nöjdhet av insats. De nämnda verksamheterna använder sig också av 

utvärderingsblanketter. Det finns en hög grad av nöjdhet men man upplever i verksamheten 

att när en placering avslutas snabbt eller avslutas på egen begäran har det varit svårt att få in 

besvarade blanketter.  

 

Inom sektionen för missbruk och socialpsykiatri har man inte deltagit i några nationella 

brukarundersökningar. Man har egna brukarråd och man hoppades kunna inleda 

brukarrevisioner men då dessa var kopplade till kostnader som låg utanför ram var det inte 

genomförbart. På de brukarråd som man haft har de frågor som uppkommit lett till 

förändringar i verksamheten och därmed inneburit en reell möjlighet till att påverka. T.ex. 

frågor kring avgiftsbefrielse avseende boendestöd kommer nu att genomföras. Frågan har 

ställts till Fyrbodals kommunalförbund om det finns intresse av att genomföra en brukarstyrd 

brukarrevision tillsammans med andra kommuner utifrån det ekonomiska perspektivet. Det 

kommer att tas tid och ekonomiska resurser i anspråk vilket en samverkan med andra kan 

underlätta.  

4.2.2 Stöd och service (SSF) 

Utifrån resultatet från brukarenkäten på servicebostäderna 2018 syns det att merparten av 

brukarna är nöjd med det stöd som de får. Man ser ändock i resultatet att det finns 

förbättringsområden under rubrikerna: Självbestämmande, bemötande och trygghet. Man har 

arbetat med frågorna på respektive enhet i olika konstellationer. Utöver detta har en 

brukarundersökning gjorts på dagverksamheten under hösten 2019 där syftet var att undersöka 

brukarnas upplevelse av kvalitet i verksamheten. Det resultatet visar också på 

förbättringsförslag utifrån tidigare nämnda rubriker.  

Det har genomförts en kartläggning gällande brukardelaktighet inom socialtjänsten utifrån 

vilka metoder som används i verksamheten, t.ex. genomförandeplan, husmöte och DMO-

slingan. Sektionen har också genomfört en kommunikationskartläggning att använda inför 

genomförandeplaner och en samverkan mellan boende – dagverksamhet.  

4.2.3 Vård och omsorg (VO) 

Inom hemtjänsten har varje enhetschef samtalat på enheterna utifrån resultatet från den 

nationella brukarundersökningen. Man kommer att ha en fortsatt dialog och man kommer at ta 

fram en ”checklista” som belyser de frågorna med lägst resultat så att varje kontaktperson kan 

samtala med ”sin” brukare om detta.  

 

Även inom vård- och omsorgsboendena har man diskuterat resultaten på enhetsnivå och 

samtliga verksamheter har/kommer att presentera resultaten på brukarråd och anhörigträffar 

där utvecklingsområden identifierats utifrån perspektivet brukare och anhörig. Målet inom 
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sektionen är att öka svarsfrekvensen och att lägga upp en struktur där samtliga verksamheter 

arbetar med områden som är viktiga för brukaren. Inom sektionen planerar man också egna 

undersökningar såsom att följa upp hur maten smakar varje vecka.  

 

Inom t.ex. Rosenhäll har resultaten varierat över tid i brukarundersökningen, 2019 var dock 

ett generellt bättre år än 2018 för de enheterna. Under 2020 kommer Rosenhäll att arbeta mer 

med frågor kring att förbättra måltidsupplevelsen, erbjuda aktiviteter och informera om hur 

man kan lämna synpunkter på verksamheten. Verksamhetsutvecklare har genomfört 

brukarintervjuer på tre olika avdelningar där resultatet redovisats för medarbetare på APT.  

4.2.4 Biståndsavdelningen 

Den nationella brukarundersökningen visar på ett resultat över riksgenomsnittet för både 

hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen. Siffrorna visar på en god 

kvalitet samtidigt som IBIC implementerats fullt ut.  

4.3 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och Öppna jämförelser (ÖJ) 

KKiK och ÖJ är två olika rapporter som beskriver upplevd kvalitet och effektivitet inom 

verksamheten utifrån givna mått. Syftet är att få en jämförelse mellan kommuner och för att 

skapa en bild av hur den egna verksamheten fungerar. Syftet är vidare att skapa grund och 

möjlighet till analys och förbättring.  

4.3.1 Individ och familjeomsorg 

Resultaten från ÖJ påvisar ett förbättringsområde gällande systematiskt uppföljningsarbete. 

Ledningsgruppen inom individ och familjeomsorgen kommer under 2020 att arbeta med 

frågan hur de ska hitta ett hållbart sätt för hur detta ska ske.  

4.3.2 Stöd och service 

Även inom stöd och service ser man ett förbättringsområde inom det systematiska 

förbättringsarbetet och där man också ser att vissa delar behöver lyftas som 

avdelningsinriktade strategier. Man påtalar att samverkan, både internt och externt, med 

missbruksenheten har förbättrat förutsättningarna avsevärt sedan omorganisationen inom 

socialtjänsten gjordes.  

IBIC ska genomsyra hela socialtjänsten varför man samverkar med biståndsavdelningen i 

syfte att implementera arbetsmetoden i verksamheten.  

 

Utifrån resultaten i KKiK framkommer det att man bland annat har behövt vidta åtgärder 

inom områden som hot och våld och kring hur man arbetar med individanpassade aktiviteter i 

verksamheten. Utbildningar och fokus har därför legat på lågaffektivt bemötande och ett 

arbeta med att samordna aktiviteter mellan boenden för att kunna utöka utbudet av aktiviteter 

och kunna använda personalresurser mer effektivt.  
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4.3.3 Vård och omsorg 

Resultaten från ÖJ har gåtts igenom på månadsmöte mellan enhetschef och sektionschef på 

Rosenhäll. Enhetscheferna har redovisat resultat och haft dialog med sina medarbetare kring 

uppgifterna på APT.  

På Rosenhäll har fokus legat på området aktivitet och under hösten 2019 startades en grupp 

med medarbetare, aktivitetssamordnare och enhetschef för att göra aktivitetsprogram för varje 

enhet. Man har också arbetat mer med måltidssituationen, både på samverkansdagar och vid 

uppföljning under hösten för att se hur förändringar slår ut i verksamheterna.   

4.3.4 Biståndsavdelningen 

På Biståndsavdelningen visar resultatet i KKiK att man fått fler dagar från beslut till första 

erbjudande om LSS-boende. Ökningen beror på att flera personer med beslut valt att vänta på 

erbjudande tills ett boende som var under uppbyggnad skulle bli klart. Utifrån det egna 

önskemålet blev väntetiden längre.  

4.3.5 Hälso- och sjukvård 

I KKiK redovisas att 81% upplever att det är lätt att få kontakt med sjuksköterska inom vård-

och omsorgsboende inom äldreomsorgen vilket är en klar uppgång sedan tidigare och det är 

markant högre än riket och jämförbara kommuner. 2019 infördes ett nytt mått i ÖJ där den 

kommunala hälso- och sjukvården inte uppnådde något av de sju indikatorerna för 

kunskapsbaserad verksamhet.  

4.4 Lex Sarah och avvikelser 

Totalt har 82 rapporter om lex Sarah lämnats in under 2019. Detta kan jämföras med 62 

rapporter föregående år.   

Av årets rapporter har 35 avslutats helt och tre stycken har anmälts till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO). I de utredningar som har avslutats helt har inte sektionschef bedömt att det 

förelegat ett missförhållande eller en risk för sådant. IVO har i samtliga anmälningar avslutat 

ärendet med hänvisning till att socialnämnden har fullgjort sitt uppdrag och har vidtagit 

nödvändiga åtgärder. Åtgärderna har hanterats av verksamheterna själva. Av de 46 

utredningar som beslutades vara av påtaglig risk för missförhållande eller missförhållande har 

13 följts upp vidare av verksamhetsuppföljare. 12 av dessa uppföljningar avslutades helt då 

verksamheterna hade genomfört de åtgärder som de sa att de skulle. (Vid tiden för 

sammanställning av kvalitetsberättelsen är fyra utredningar ej klara)  

 

Tabell över lex Sarah-rapportering 2019 

Verksamhetsområde Antal 

rapporter 

2019 

Varav avslut 

2019 

Varav 

utredningar 

till IVO 

2019 

Antal 

rapporter 

2018 
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Individ- och familjeomsorg  14 5 2 23 

Vård och omsorg  49 19 1 21 

Stöd och service  18 10 - 16 

Biståndsavdelningen 1 1 - 1 

Gemensamma - - - 1 

Totalt 82 35 3 62 

 

På vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen har det skett ett flertal stölder, både av 

pengar som av värdesaker. Man uppmanar till polisanmälningar, men tyvärr har inte polisen 

lyckats hitta de skyldiga. Det har skett många samtal i grupp och flera individuella samtal 

med medarbetare kring stölderna och det är samtal som behöver fortsätta föras. Rutinen för 

hantering av kontanter och värdesaker har uppdaterats under året och man jobbar med att föra 

ut information om detta i samtliga grupper inom samtliga verksamheter.  

 

Bemötande och kommunikation är två områden som sticker ut i rapporteringen under året. 

Det handlar bland annat om att medarbetare missar att delge varandra information vid 

överlämningar och att ta ansvar för alla brukare som bor på ett boende och inte enbart för dem 

som man är kontaktperson för.  

Gemensamt för årets rapporteringar är att man inom samtliga verksamhetsområden fortsatt 

har en högre benägenhet att rapportera vilket ses som positivt. Parallellt med flertalet 

utredningar har också arbetsrättsliga åtgärder vidtagits och verksamhetsuppföljare ser att en 

större tydlighet behövs i vad som är vad. Under året har samtal vid behov förts med fackliga 

företrädare för att tydliggöra gränslandet vilket har fallit väl ut. Verksamhetsuppföljare har 

gjort besök under året på APT inom olika verksamhetsområden för att informera om lex Sarah 

rapporteringen och skillnaden mellan de olika parallella spår som uppkommer.  

 

Det digitala avvikelsesystemet infördes 2019-01-01. Syftet med det digitala avvikelsesystemet 

är att få en mer sammanhållen bild på avvikelser och på så sätt kunna arbeta mer systematiskt 

med avvikelserna. Trots en del felregistreringar i början så har införandet löpt på, och nu i 

slutet på året kommer det fler frågor kring bedömning av avvikelser än om teknisk support.  

4.4.1 Individ och familjeomsorg 

Föregående år rapporterades det 23 rapporter totalt inom sektionen och i år har sex st 

inkommit inom sektionen för barn och unga. Sex rapporter har lämnats in inom sektionen för 

missbruk och socialpsykiatri. Majoriteten av dessa har berört bristande handläggning till följd 

av hög arbetsbelastning inom barn och unga, en om akthantering inom socialpsykiatrin och en 

om brister i sekretess. Några rapporter berörde också bristande omsorg. Av de rapporter som 

lämnats in på barn och unga och inom socialpsykiatrin har två anmälts till IVO då det 

bedömdes att de var så pass allvarliga. IVO avslutade anmälningarna med hänvisning till att 

kommunen fullgjort sin utredningsskyldighet och vidtagit de åtgärder som krävs för att 
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förhindra att liknande sker igen. När lex Sarah rapportering görs tas de upp med enskild 

handläggare och i grupp för att skapa ett lärande inför framtiden  

 

De interna avvikelserna har bland annat berört risk för utebliven insats pga uppföljning som 

dröjt och otydlighet i organisationen som ledde till lång handläggningstid. Åtgärder som 

vidtagits har handlat om prioriteringsordning och tydliggörande av olika verksamheters 

uppdrag och ansvar. Inom socialpsykiatrin ser man att kommunikationen mellan beställare 

och utförare och att den interna kommunikationen inom verksamheterna behöver bli bättre. 

Man ser att ett stort förbättringsområde är dokumentation och genomförandeplaner och att 

man ska fortsätta gå igenom rapporteringsskyldigheten och avvikelsehanteringen.  

4.4.2 Stöd och service 

Området hade 17 rapporter att hantera mot fjolårets 16 rapporter. Områden som berörs är 

bemötande, för vem man är på jobbet, hur man är på jobbet och för vem. 

Rapporteringsskyldigheten bör lyftas mer enligt underlaget för att undvika diskussioner i 

arbetsgrupperna kring varför man rapporterar händelser och inte diskuterar personfrågor som 

ibland blir en parallell process med HR. Verksamhetsområdet lyfter också upp området 

”kommunikation” som en fråga att arbeta vidare med, det finns brister både mellan 

verksamheter och inom den egna verksamheten som behöver bli bättre för att undvika 

”onödiga" rapporter.  

 

Under 2020 kommer kvalitetsråd att införas på samtliga enheter och då kommer 

avvikelsehanteringen att hanteras där för ett utökat lärande i organisationen.  

4.4.3 Vård och omsorg 

Under året har 49 rapporter om lex Sarah lämnats in från verksamhetsområdet, det absoluta 

flertalet berör vård- och omsorgsboenden. Enbart 9 stycken har berört hemtjänsten. 

Rapporterna har främst berört områden såsom bemötande, stöld och bristande omsorg. En 

utredning bedömdes så pass allvarlig att den anmälds till IVO, IVO avutade med hänvisning 

till att kommunen fullgjort i utrednings och anmälningsskyldighet. När en lex Sarah 

rapportering skett har dialog förts kring det inträffade med medarbetarna och man har som 

målsättning i verksamheten att gå igenom rapporteringsskyldigheten minst en gång per år.  

 

De interna avvikelserna som inkommit har främst berört HSL men en del har ändock 

rapporterats utifrån SoL och LSS. De senare rapporterna har berört uteblivna besök på grund 

av akuta händelser och brist i kommunikation. Flera enheter har i underlaget till 

kvalitetsberättelsen skrivit att man lyfter frågorna kring avvikelser i kvalitetsråd på enheterna 

och ger i uppdrag till medarbetarna själva att hitta lämpliga sätt att minska de avvikelser som 

går att förebygga.  
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4.4.4 Biståndsavdelningen  

Inom biståndsavdelningen har en lex Sarah lämnats in som berörde brister i kommunikation. 

Det har rapporterats ytterligare tre avvikelser, också de handlade om kommunikationsbrister 

för vilka man arbetar med att förbättra.  

4.5 Synpunkter 

Kommunikation är ett gemensamt tema överlag i de synpunkter som inkommit. Antingen har 

man inte haft samsyn i ärenden eller så har man inte förstått sitt beslut eller varför saker och 

ting sker på det vis som det gör.  

Klagomålen är fler än berömmen, precis som förra året. Tyvärr har berömmen minskat. Vård- 

och omsorg samt individ- och familjeomsorgen står för den stora massan av registrerade 

synpunkter. Detta kan dels förklaras av avdelningarnas storlek och dels att det är lättare att 

framföra synpunkter som medborgare vilket är positivt.  

 

 

Verksamhetsområde Synpunkt, 

beröm 2019 

Synpunkt, 

klagomål 

2019 

Synpunkt, 

beröm 2018 

Synpunkt, 

klagomål 

2018 

Individ- och 

familjeomsorg 

1 24 - 34 

Vård och omsorg 7 43 12 15 

Stöd och service 1 1 7 11 

Biståndsavdelningen - 6 - 2 

Hälso- och sjukvård - 4 - 7 

Totalt  9 78 19 69 

 

4.5.1 Individ och familjeomsorg  

Under året har 24 synpunkter inkommit från brukare eller dess anhöriga. Flertalet av dem 

berör utredningsenheten, några berör vikten av att anhörigcentralen inte ska läggas ner, några 

berör Athenagården, ett familjehemsenheten, ett familjerätten och fyra berör specifikt 

socialpsykiatri och missbruksverksamheten. Gemensamt är att den enskilde inte känner sig 

lyssnad på och att handläggare och den enskilde inte haft samsyn på bedömning och beslut. 

När det gäller tvångsvård är det oundvikligt att vissa föräldrar inte är nöjda med vissa beslut. 

Eftersom det skett en minskning på synpunkter tyder detta på ett högre medvetenhet hos 

handläggarna kring vikten av ett respektfullt bemötande.  

 

När en synpunkt hanteras i verksamheten leder det ibland till behov av förändring av 

arbetssätt, detta har då åtgärdats i verksamheten genom t.ex. reviderade rutiner med 

förankring i APT/grupptid/metodstöd. I underlaget till kvalitetsberättelsen framkommer det 

att utredningsenheten för barn och unga ökat sin ärendemängd med 41% jmf med samma 
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period förra året vilket i hög grad påverkat verksamhetens arbete både vad gäller rättssäkerhet 

och kvalitet. Enheten arbetar fokuserat och målinriktat med att säkerställa dess områden 

genom att bland annat använda sig av avvikelsehanteringen och synpunktshanteringen.  

4.5.2 Stöd och service  

Då det endast skett ett fåtal inrapporterade synpunkter kan man inte se mönster i 

verksamheten utifrån dessa. De synpunkter som ändock är rapporterade har hanterats och 

åtgärdats och återrapportering till enskilda är genomförd.  

4.5.3 Vård och omsorg  

Vad gäller vård-och omsorgsboendena har de synpunkter som framförts inom området handlat 

om bemötande, kommunikationsbrister samt brister i omvårdnad. En del synpunkter framförs 

direkt till enhetschef som hanterat dessa genom dialog med synpunktslämnare och i dialog 

med medarbetarna. De beröm som framförts har handlat om att anhöriga känner sig trygga 

med den omsorg som deras anhöriga får i boendet och att de upplever ett gott bemötande från 

personalen.  

 

Inom hemtjänsten har rapporterade synpunkter berört bilkörning, brister i kontinuitet och 

bemötande. Inom sektionen hanterar man synpunkterna enligt rutin och man ser att behov av 

regelbundna reflektionstillfällen i arbetsgrupperna behöv där medarbetaren kan lyfta frågor 

kring bemötande och värdegrund. Under 2019 har fler reflektionshandledare utbildats (fler 

kommer att utbildas under 2020) så att alla arbetsgrupper på sikt kommer att ha 

reflektionsträffar.  

4.5.4 Biståndsavdelningen 

De synpunkter som inkommit under året har handlat om logistikbekymmer och om brister i 

kommunikationen på ett eller annat sätt. Samtliga synpunkter har hanterats och besvarats, vid 

behov har svarets skett i samverkan med sjuksköterskor och rehabpersonal.  

4.5.6 Hälso- och sjukvård 

Tre synpunkter har lämnats in under året varav två stycken förmedlades via IVO. 

Synpunkterna berör personals handlade som medicinska konsekvenser och informationsbrist. 

Synpunkterna har analyserats och hanterats för att liknande inte ska uppstå igen.  

4.6 Externa granskningar och tillsyner 

4.6.1 Individ och familjeomsorg 

Under året har IVO genomfört flera tillsyner avseende verksamheter inom IFO samt i 

individärenden efter klagomål från enskilda. IVO granskade handläggningen av 

familjehemsplacerade barn samt kontroll av tillstånd för konsulentverksamhet. Vad gäller det 

senare kontrollerades om de verksamheter där barn placerades har tillstånd eller ej. Det visade 
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sig att alla verksamheter inte hade kontrollerats vid tiden för redovisningen till IVO varför en 

ny rutin upprättades om att detta ska kontrolleras vid varje ny placering i köpt familjehem och 

tillstånden för konsultföretagen som anlitas ska sättas in i pärm för ändamålet.  

 

Vad gäller kontrollen av handläggningen av de familjehemsplacerade barnen visade 

granskningen som gjordes, både internt och av IVO, att det finns brister både avseende 

handläggning och dokumentation. Åtgärdsplan upprättats och nu är under genomförande. 

Beslut i ärendet har inte inkommit dagens datum från IVO.  

 

IVO genomförde under året en tillsyn av två enskilda barnavårdsutredningar utifrån inkomna 

klagomål. IVO avslutade tillsynen efter att de konstaterade att det inte fanns några brister 

avseende anmälning, bedömning, utredning av barn som bevittnat våld eller riskerar att 

utsättas för våld samt uppföljning av nämndens hantering av inkomna klagomål i dessa 

ärenden.  

4.6.2 Stöd och service 

IVO har haft tillsyn gällande ett ärende som berörde daglig verksamhet. Tillsynen handlade 

om att beslutet inte verkställts i tid varför verksamheten nu har upprättat nya rutiner kring 

utredning av lämpliga erbjudanden.  

 

Arbetsmiljöverket (AMV) har gjort totalt fem besök varav fyra var oanmälda inspektioner. 

Gemensamt tema var hot och våld. Det vanligaste påtalandet var att det fanns bristfälliga 

rutiner och implementering av rutiner hos personalen vilket direkt blir påtagligt för de 

enskilda. Under året har dessa frågor varit aktuella på APT:n och en genomgång av rutiner 

och man har haft fokus på information om rutinerna.  

4.6.3 Vård och omsorg 

Inom hemtjänsten har AMV också där gjort tillsyn och där framkom att det saknades rutin 

gällande kränkande särbehandling vilket man kommer att arbeta vidare med under 2020.  

 

IVO har genomfört en inspektion inom sektionen för vård- och omsorgsboende efter att först 

ha begärt in skriftliga underlag gällande t.ex. nattbemanning, lokalernas utformning och 

personalens kompetens. Man begär också in skriftligt underlag avseende ett annat vård- och 

omsorgsboende gälande samma frågeställning, där har dock ingen inspektion genomförts. 

Inget av ärendena är avslutade dagens datum.  

4.7 Övrigt kvalitetsarbete  

Samverkansmöte mellan de privata utförarna inom valfrihetssystemet för hemtjänst och 

boendestöd och kommunens socialtjänst har genomförts vid fyra tillfällen. Responsen och 

närvaron från de privata utförarna har vid mötena varit god, de uppskattar informationen som 

ges och att också ges tillfälle att träffa varandra. Under året har Veteranpoolen valt att avsluta 
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samarbetet med Uddevalla kommun. IVO införde under 2019 en tillståndsplikt för privata 

utförare av hemtjänst och boendestöd vilket också ses som en kvalitetssäkring av 

verksamheten.  

 

Verksamhetsuppföljare har genomfört planerade uppföljningar i verksamheten under året. 

Granskning av den sociala dokumentationen har genomförts i samband med utredning av lex 

Sarah och vid behov har hela vård- och omsorgsboendens sociala dokumentation granskats. 

Uppföljning har skett av måltidssituationen inom vård- och omsorg, av utredningstid för barn 

och unga samt anhöriganställningar. Inom det sista området innefattade uppföljningen de 

privata aktörerna.  

Resultaten har varit blandade och verksamheterna har också påbörjat förbättringsåtgärder 

utifrån vad de själva sett och vad verksamhetsuppföljare sett genom uppföljningarna. Inom 

barn och unga har man utvecklat metodstödet som ges till socialsekreterare av 1:e 

socialsekreterare, inom vård- och omsorgsboendena har man tagit ett omtag kring 

måltidssituationen och sprider goda exempel i verksamheten för att inspirera andra. För 

anhöriganställningar ska det tas fram ett dokument som tydliggör när det kan vara aktuellt 

med en sådan typ av anställning trots att kommunen i huvudsak inte ska anställa anhöriga.  

4.7.1 Individ och familjeomsorg  

Internkontroll och egenkontroll har genomförts i verksamheterna inom socialpsykiatri och 

missbruk vilket visar på att förbättring krävs av till exempel genomförandeplaner och 

dokumentation.  

Inom avdelningen har internkontroll även genomförts inom placering av barn och unga på 

institution och i familjehem samt ekonomiskt bistånd. Avseende placering i familjehem 

framkom det att brister från föregående år inte längre fanns vilket var mycket positivt. Det 

fanns däremot brister inom dokumentation och kommunikation för placering på institution.  

Inom verksamhetsområdet har man genomfört uppföljningar inom flera områden som t.ex. 

utredning barn och unga, nybesök ekonomi och förmedlingsmedel. Man såg att det fanns 

förbättringsåtgärder att vidta såsom upprättandet av ny rutin och att upprätta en mall för 

utredning utifrån akut bostadslöshet. Kvalitetstillsyn har gjorts på Vingens skyddade boende 

samt Fyrens stödboende. Bägge verksamheterna bedöms uppfylla lagstiftningens krav utifrån 

de områden som granskats.  

 

Utifrån ovanstående kontroller och uppföljningar har en översyn genomförts av både 

arbetssätt och checklistor som använts vilket resulterat i förslag till både nytt arbetssätt som 

nya checklistor. Under 2020 kommer dessa att börja tillämpas och följas upp under året.  

 

Kvalitetsgranskning har fortsatt genomförts utifrån rättssäkerhet avseende individärende till 

AU/SN även under 2019. De brister och förbättringsområden som identifierades under 2018 

års granskning har minskat eller helt upphört.  

 

Inom myndighetsutövning och biståndsbedömda verksamheter har en uppföljning av 2018 års 
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kartläggning och sammanställning över befintliga ruiner och processer genomförts. Till 

övervägande del finns rutiner för de viktigaste processerna men det är inte alltid som rutinerna 

uppdateras vid förändringar. Vid uppföljningen framkom det att uppdatering och revidering 

av rutiner inte prioriterades till förmån för anat arbete i verksamheten.  

4.7.2 Stöd och service 

Inom verksamhetsområdet har man haft utbildning i barnkonventionen tillsammans med 

biståndsavdelningen samt individ- och familjestöd under tre halvdagar. Man har därigenom 

skapat en bättre samverkan och fått en utökad kunskap kring socialtjänstprocessen och 

barnperspektivet.  

 

Flera av medarbetarna inom verksamhetsområdet har gått utbildning i lågaffektivt bemötande 

vilket har lett till en egen organisation för kompetensutveckling i ämnet.  

 

Ytterligare ett korttidsboende startades upp under året och öppnar den 3 februari 2020 för att 

kunna möta mer utmanande barnärenden men också några personer i vuxen ålder. 

Verksamhetsområdet har också gjort en omorganisation av daglig verksamhet utifrån 

lokaliteter, två utdömda lokaler har avyttrats och en ny verksamhet har skapats inom 

Rosenhälls lokaler.  

4.7.3 Vård och omsorg 

Tre verksamheter arbetar med kvalitetsråd och under våren har samverkansdagar skett inom 

olika verksamheter där fokus legat på kvalitet utifrån ledningssystem för att främja avvikelser 

och utifrån värdegrundsfrågor. Man har också haft samverkansdagar mellan rehab och 

hemtjänst trygg hemgång där kompetenshöjning skett genom utbildning av legitimerad 

personal. Under 2020 ligger det i planeringen att fortsätta med denna typ av teamverksamhet.  

Personal på korttid har genomgått flertalet utbildningar inom HSL-området och man har köpt 

in värdeskåp och gått igenom hanteringen av privata medel.  

Utifrån heltidsresan har personal på Rosenhäll bland annat tagit fram spelregler för att vara en 

bra mottagande enhet med fokus på bemötandet.  

 

Verksamhetsutvecklare har tagit fram en broschyr, ”Reflektera mera!” som är ett 

arbetsmaterial till all personal inom social omsorg. Broschyren innehåller begrepp som är 

viktiga att diskutera och lyfta för att ge så god kvalitet som möjligt, med fokus på 

självbestämmande och delaktighet. Utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen 

har verksamhetsutvecklare genomfört intervjuer med brukare, dels inom hemtjänsten på 

landsbygden men också på två olika vård- och omsorgsboenden. Resultaten från intervjuerna 

har legat till grund för förbättringsåtgärder i de egna verksamheterna med syfte att höja 

kvaliteten. Inom hemtjänsten var deltagandet 71% och inom vård- och omsorgsboende 48%. 

Citat som sagts vid intervjuerna har använts i olika typer av sammanhang utifrån att de varit 

så målande i sina beskrivningar.  
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Under 2019 har 20 stycken nya reflektionshandledare utbildats för att det reflekterande 

arbetssättet ska ta ny fart inom organisationen. Totalt finns 50 reflektionshandledare. Inom 

avdelningen menar man att genom att använda ett reflekterande arbetssätt är att använda 

värdegrunden i praktiken. 

4.7.4 Hälso- och sjukvård 

Inom avdelningen har man utbildat medarbetare i hur man ska dokumentera utifrån ICF 

utifrån att man inom den kommunala hälso- och sjukvården ska bli producenter i Nationell 

patientöversikt (NPÖ) under 2020. Mer utbildning kommer att genomföras under 2020.  

 

Avdelningsspecifika rutiner och handlingsplaner har publicerats på inblicken. HSL-

handboken planeras att genomlysas under 2020 för att göra den mer lättillgänglig och 

överskådlig. Man har också påbörjat analyser av resultat från kvalitetsregister som t.ex. 

palliativa registret och senior alert vilket kommer att fortsätta under 2020.  

 

Utvärdering av sommarens bemanning visade ett mycket gott resultat. Det var fler sökanden 

än tidigare år och verksamheterna har i stort varit nöjda med vikarierna och samarbetet med 

bemanningsenheten.  

 

5 Sammanfattning och bedömning  
Under året har ett stort fokus legat på omorganisationen av socialtjänsten och trots det, eller 

kanske till följd av det, har ändå en hel del uppföljnings- och kvalitetsarbete genomförts. 

Verksamhetsområdena har arbetat med olika typer av frågor vilket är relevant utifrån deras 

skiftande fokus och olika förutsättningar. Verksamhetsuppföljare kan se gemensamma 

nämnare och som man inom socialtjänsten behöver arbeta vidare kring för att utveckla 

verksamheten än mer.  

 

Även i år är den sociala dokumentationen ett område som man arbetat med och som man 

behöver arbeta mer med utifrån de uppföljningar och granskningar som gjorts, oavsett om 

man är beställare eller utförare.  

 

Den ökade mängden med upprättade rapporter om lex Sarah är en tydlig indikator på att en 

svängning fortfarande pågår i organisationen i att det innebär en kvalitetssäkring och inte en 

anmälan på kollegor. Däremot finns det en farhåga i att det blir en överrapportering på grund 

av rädsla att inte rapportera. Nästan hälften av lex Sarah utredningarna avslutades eftersom de 

inte bedömdes vara så pass allvarliga att en rapport om lex Sarah egentligen var nödvändig. 

Frågan är hur medveten organisationen är om vad ett missförhållande är och hur man kan nå 

ut till fler för att undvika att felaktiga rapporter lämnas in i så stor utsträckning att nästan 

hälften av rapporterna kan avslutas.  

 



 

 
 

 
 20 (21) 

2020-01-22 

 

 

 

      

     

    

  

I år syns att verksamheterna har rapporterat interna avvikelser i större utsträckning 

än förra året vilket tyder på en ökad medvetenhet i kvalitetsarbetet.  

 

Inom samtliga verksamhetsområden har det framkommit att man arbetar med att skapa en 

ökad samverkan, oavsett om det skett inom organisationen eller med externa parter. Inom stöd 

och service har man skapat ett eget team som har kompetens nog att sprida kunskap om 

lågaffektivt bemötande i övriga organisationen. Inom individ- och familjeomsorgen har en 

ökad samverkan skett på Athenagården där bland annat roller tydliggjorts vilket skapat en god 

dialog vilket i sin tur inneburit en förbättrad kvalitet för de enskilda och ett ökat 

barnperspektiv.  

Biståndsavdelningen arbetar tillsammans med avdelningen för social omsorg med att starta ett 

boendestöd LSS för stöd i ordinärt boende och arbetar med en strukturerad boendekedja så 

den enskilde brukaren kan mötas upp vid nyansökning om boende på ett annat sätt än vad som 

görs idag.   

 

Det man uttryckt inom olika verksamhetsområden är att de ekonomiska förutsättningarna 

stoppat olika typer av brukarrevisioner eller metodutveckling till brukarnas fördel. Det är 

naturligtvis tråkigt att ekonomin stoppar sådan utveckling, dock söker man alternativa vägar 

och externa samarbetspartners vilket är positivt att se.  

 

Verksamhetsuppföljares bedömning är att ett gott arbete har genomförts under 2019, utifrån 

de förutsättningar som givits. Strävan finns efter att bli bättre och det har man visat också i år. 

Utifrån prioriteringar som gjorts har också delar i utveckling av kvalitetsarbetet stått tillbaka 

och nu när man kan se att den nya organisationen börjat sätta sig möjliggör det en fortsättning 

och den utveckling som behövs generellt i förvaltningens kvalitetsfrågor.  

6 Förbättringsförslag  
Utifrån ovanstående material framkommer förbättringsområden att arbeta vidare med för att 

utveckla och säkra den kvaliteten som eftersträvas inom socialtjänsten.  

 

På förvaltningsnivå kommer arbetet att fortgå med att forma kvalitetsledningssystemet i en 

parallell process med att tydliggöra de kvalitetskrav och kvalitetsmål som förväntas av 

verksamhetsområdena.  

 

Årets rapportering av lex Sarah, tillsyner från IVO, underlag till kvalitetsberättelsen samt 

verksamhetsuppföljares uppföljningar har lett fram till följande områden att arbeta med under 

året 2020: 

 

- Hantering av privata medel. Målet för denna fråga anser inte verksamhetsuppföljare 

har uppnåtts, det finns fortfarande oklarheter och den är inte känd i hela 

organisationen.   
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- Fortsatt arbete med genomförandeplaner och dokumentation. Området är 

återkommande, förbättringar krävs utifrån delaktighetsperspektivet, rättssäkerhet och 

trygghet för den enskilde.  

 

- Skapa bättre förutsättningar för ett gott bemötande och tydliggör det egna 

ansvaret och det gemensamma arbetssättet på arbetsplatsen.   
Utifrån lex Sarah rapporteringen under året behöver dessa områden prioriteras i 

arbetsgrupperna utifrån de olika förutsättningar som finns.  

 

Utöver de generella förbättringsområdena sammanfattas också ett urval av 

verksamhetsområdenas specifika förbättringsområden.  

 

Individ- och familjeomsorg 

Inom socialpsykiatrin ska verksamhetspedagog skugga medarbetare för att få underlag i 

diskussioner kring bemötande och därigenom kvalitetshöja verksamheten. Inom sektionen för 

barn och unga kommer man att använda sig av materialet som man fått utifrån ”Att lyssna på 

barn i familjehem” för ett vidare utvecklingsarbete.   

Vård och omsorg 

Inom vård och omsorg har man ett fortsatt arbete framför sig för att få bättre resultat vad 

gäller måltidsupplevelsen för äldre på vård- och omsorgsboenden. Sektionschef skriver i 

underlaget att det tagits ett omtag i frågan och arbetet fortlöper. Inom hemtjänsten genomförs 

individuella samtal med samtliga brukare för att motivera till ökade aktiviteter och gemenskap 

med andra.  

Stöd och service  

Utifrån brukarenkäten på serviceboenden och brukarundersökningen på daglig verksamhet har 

man inom sektionen identifierat områdena självbestämmande, bemötande och trygghet som 

områden att arbeta mer med under 2020.  

Biståndsavdelningen  

Biståndsavdelningen kommer att jobba med boendekedja inom LSS och med boendestöd LSS 

under året utifrån det gångna årets kvalitetsarbete ”Rätt insats utifrån behov”.  
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§ 4 Dnr SN 2020/00026  

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019 

Sammanfattning 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhets-

berättelse. Den ska innehålla strategier, mål och resultat av arbetet att förbättra patient-

säkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ger också förslag till kvalitets- och förbättrings-

områden till det kommande året.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-24. 

Patientsäkerhetsberättelse 2019.     

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

  

att godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse 2019. 
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Inledning 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patient-

säkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tyd-

ligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 

patientsäkerheten.  

  

Sammanfattning 
Den kommunala vården står för stora utmaningar under de kommande åren, 

idag bedrivs 25% av alla sjukvård i kommunerna, vi får mer avancerad vård i 

hemmen och det krävs stora kunskaper hos personalen. Hur detta ska hanteras 

kommer att bli en stor fråga. 

 

I syfte att vidareutveckla patientsäkerheten görs återkommande egenkontroller 

och uppföljningar inom den kommunala vården. 

 

Fortsatt arbete sker för att förbättra samverkan vid in och utskrivning från 

sjukhus och att öka samverkan med primärvård och psykiatri. Vi har också 

fortsatt ett mycket bra samarbete med det mobila vårdteamet i Uddevalla. 

 

Förebyggande arbete sker med stöd av olika kvalitetsregister kopplade till 

teamträffar med olika yrkesgrupper i verksamheterna. 

 

Vårdskador har identifierats och åtgärdats i verksamheterna och registrerats i 

avvikelsesystemet Life-Care. Enhetschefen har övergripande ansvar för alla 

avvikelser. Alla medarbetare har skyldighet att rapportera negativa händelser 

och tillbud. Målet är att ha ett öppet, icke skuldbeläggande klimat, där avvi-

kelser leder till förbättringar och en säkrare vård. Återkoppling sker framför 

allt inom verksamheterna. 

 
En allvarlig vårdskada med läkemedel har skett och anmälan till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) har gjorts. 
 

Ett nytt och säkrare sätt att delegera läkemedelshantering till icke legitimerad 

personal har arbetats fram genom ett samarbete med apoteket. 

 

Uddevalla kommun kommer att bli producenter i den nationella patientöver-

sikten (NPÖ), vilket innebär att berörda vårdgivare kan se viss del av vår 

dokumentation, detta för att öka samverkan och säkerheten runt patienten. 

 

Klagomål som inkommit har utretts, rutiner har ändrats. Patient och närstå-

ende har tagit del av klagomålsutredningarna och haft möjlighet att lämna 

synpunkter på utredningen. 

 

Kompetensutveckling har skett fortlöpande under året. 
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STRUKTUR  

Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   

 Varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården. 

 Varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete under sådana förutsätt-

ningar att en säker vård kan ges. 

 Kommunen har en gemensam värdegrund som beskrivs med orden, 

”Öppenhet, Respekt och Professionalitet”. Ett salutogent (hälsofräm-

jande) och rehabiliterande arbetssätt med den enskildes behov och 

delaktighet i centrum präglar verksamheterna. 

 Socialtjänstens vision är ”Människan i centrum livskvalitet för alla”. 

 God arbetsmiljö och patientsäker samt personcentrerad vård integre-

rats. 

 Samtliga personer som bor på vård och omsorgsboenden ska erbjudas 

riskbedömning enligt Senior Alert. 

 Samtliga personer med BPSD (Beteendemässiga Psykiska Symtom 

vid Demenssjukdom) symtom ska erbjudas skattning i BPSD-

registret. 

 Kommun-Rehab ska bidra till att patienterna upplever ökad livskvali-

tet, värdigt liv, delaktighet i samhället och ökad självständighet. 

 

Dessa mål och strategier kopplas till att riktlinjer och rutiner har gjorts kända i 

verksamheterna genom att egenkontroller har genomförts.  

Organisation och ansvar 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

 

 Socialnämnden har det yttersta ansvaret för patientsäkerhetsarbetet. 

Den fastställer mål och strategier för det systematiska patientsäker-

hetsarbetet samt ansvarar för att kontinuerligt följa upp arbetet.  

 Socialchefen har det samlade ledningsansvaret, enligt hälso-och sjuk-

vårdslagen för att en god och patientsäker vård bedrivs. 

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att utveckla, 

följa upp, bedöma, analysera kvalitet och säkerhet inom den kommu-

nala hälso- och sjukvården ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 

 Avdelningschef, sektionschef och enhetschef ansvarar för att verk-

samheten följer de givna rutiner och riktlinjer gällande patientsäker-

heten. 

 Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt patientsäkerhetslagen skyldig 

att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska rap-

portera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller kunnat 

medföra vårdskada. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är hur socialnämndens verksamhet för 

hälso- och sjukvården samverkar med andra vårdgivare.  

 

Extern samverkan 

 Fortlöpande arbete med rutiner gällande Samverkanslagen (SFS 

2017:612)  

 Vårdsamverkan i Fyrbodal genom lokala närsjukvårdsgrupper. 

 Samverkansavtal – mellan kommunen och primärvården angående  

läkarsamverkan uppdateras årligen. 

 Samverkan mellan primärvård och kommun sker regelbundet. 

 Samarbetsmöte mellan vårdcentralerna och legitimerad personal.   

 Regelbundna samverkans möten mellan mobila vårdteamet. 
 Nätverk för hjälpmedel, hjälpmedelsforum. Rehabchefsnätverk i 

Södra Bohuslän och nätverk för sjuksköterskechefer i Fyrbodal. 
 Samverkande sjukvård 1177 och assistansuppdrag– avtal. Assistans-

uppdragen innebär att MÄVA, vårdcentral, jourcentral, Mobila vård-
teamet, ambulansverksamheten och kommunala hälso- och sjukvården 
kan ge varandra assistansuppdrag. 

 Samarbetet med Svenska kyrkan, som arbetar med enskilda samtal, 

stöd till patienter, närstående och personal.  

 Informationsmöte med Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden två 

gånger per år. 

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) deltar i lokala, delregionala 

och regionala nätverk för att delge och ta del av andras erfarenheter 

kring patientsäkerhet.   

 Planeringsteam med sjuksköterskor planerar hemgång från sjukhus 

som sker mest via Skype.  

 Mer samarbete med mobila vårdteamet som ger ökade möjligheter för 

multisjuka personer att vårdas i hemmet. 

 

Intern samverkan 

 Samverkansmöte mellan chefer, biståndsenheten, sjuksköterskor, ar-

betsterapeuter och fysioterapeuter kring hemtagningsarbetet.  

 Rutin upprättad för en säker vårdövergång mellan korttidsenheten till 

ordinärt boende eller vård och omsorgsboende. 

 Teammöten har skett regelbundet i många av verksamheterna 

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska träffar legitimerad personal och 

chefer flera gånger per år. 
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Patienters och närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Patienter och anhöriga ges möjlighet att lämna synpunkter då utredning av en 

händelse genomförs.  

Vid upprättande av vårdplaner beaktas patientens upplevda problemområden 

tillsammans med legitimerad personals bedömning. 

Vidare informeras patienter och närstående och görs delaktiga: 

 Vid utredning av vårdskador 

 Vid upprättande av vårdplaner (hälsoplaner) 

 Vart de kan vända sig för att framföra synpunkter och klagomål 

 Information ges till patienter och närstående till vilken patientnämnd 

som patient och närstående kan ta kontakt med vid behov för att fram-

föra synpunkter och klagomål. 

 När nationella och lokala studier genomförs. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Omvårdnadspersonalen uppmärksammar avvikelser/ händelser och vidtar 

omedelbara åtgärder. Underrättar legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal och 

enhetschef omgående. Avvikelser rörande läkemedel, tryckskada, fall, medi-

cintekniska produkter samt vård och behandling har registrerats i avvikelsesy-

stemet Life-Care.  

Alla avvikelser går via enhetschef och planering av åtgärder sker tillsammans 

med legitimerad personal och omvårdnadspersonal. Patient och närstående 

görs delaktiga. Om avvikelser av allvarlig karaktär uppmärksammats tas kon-

takt med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för vidare utredning, ana-

lys och åtgärd. 

Enhetschef för verksamheten samlar och sammanställer alla avvikelser och 

diskuterar dem med sin personal på arbetsplatsträffarna. Nya rutiner upprättas 

som minskar risken för att händelsen ska upprepas. Uppföljning av verksam-

het i egenregi och intraprenad samt enligt LOV sker genom ordinarie avtals-

uppföljning och genom årligen planerade kvalitetsgranskningar 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,  

När en synpunkt uppmärksammas utreds den och åtgärder vidtas för att för-

hindra att liknande händelser upprepas. Rapportering av synpunkter kan ske 

både muntligt och skriftligt. Det går att lämna en synpunkt till vem som helst 

som är anställd inom kommunen som lämnar synpunkten vidare för hantering 

och registrering. Berörd sektionschef tar emot synpunkten och utser ansvarig 

handläggare.  

Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

Kvalitetsgranskningar och egenkontroller har genomförts utifrån medicinskt 

ansvarig sjuksköterskas lagstadgade uppdrag. 

 Kvalitetsgranskning och egenkontroll av läkemedelshantering på de   

åtta kommunala akutläkemedelsförråden (KAF) har genomförts. 

 Kollegial journalgranskning har genomförts. 

 Kvalitetsgranskning och egenkontroll har genomförts. 
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PROCESS - Åtgärder för att öka 

patientsäkerheten  
 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

Uddevalla kommun har under året arbetat med riskanalyser i nationella kvali-

tetsregister såsom Senior Alert, Palliativa registret och BPSD registret (Bete-

endemässiga Psykiska Symtom vid Demenssjukdom. 
 

Senior Alert 

Senior Alert är ett bedömningsinstrument för förebyggande vård och omsorg. 

Alla patienter som bor på Uddevalla kommuns Vård och Omsorgsboenden ska 

erbjudas en bedömning utifrån Senior Alert. Detta arbete fortgår. 

 

Palliativa registret 
Svenska Palliativ registret är ett nationellt kvalitetsregister som har till syfte 

att successivt förbättra vården i livets slutskede. Huvudsyftet är att på patient-

nivå mäta hur enheter lever upp till definierade kriterier för god vård i livets 

slutskede och därigenom stödja ett kontinuerligt förbättringsarbete som syftar 

till optimal vård för dessa patienter oavsett diagnos.  

Palliativa sjuksköterskeombud finns och är behjälpliga hos patienter i vård i 

livets slut samt handleder omvårdnadspersonalen tillsammans med omvård-

nadsansvarig sjuksköterska. Palliativa sjuksköterskeombuden deltar i nät-

verksträffar två gånger per år som anordnas av palliativa enheten – NU-

sjukvården. 

 

Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens-

sjukdom (BPSD) 

BPSD-registreringen är implementerad på alla vård och omsorgsboenden med 

demensinriktning i kommunen.  

På varje enhet är det två BPSD-administratörer som sköter själva registrering-

arna dvs lägger in skattningarna i systemet.  

 

Nutrition 

Nutritionspolicyn och Handlingsplanen ska göras känd i verksamheterna. 

kommunen har genom vårdcentralerna en dietist som ser över nutritionsbeho-

vet för patienten, förskriver kosttillägg, sondnäringar och näringsdrycker som 

sjuksköterskorna sedan kan beställa. 

Måltidsservice lagar mat till brukarna som bor på de olika boendena, och till 

personer som bor i ordinärt boende.  

 

Tandvård 

Utbildningar sker varje år av Folktandvården till omvårdnadspersonalen.  

Nödvändigt tandvårdsintyg utfärdas av sjuksköterskor för de patienter som är 

inskrivna i hemsjukvården. För personer som har hemtjänst utfärdar bistånds-

handläggare tandvårdsintyg. 

 

Sårvård 

Sårvårdsprojekt fortgår, detta har lett till en avsevärd minskning av sår och 

behov av såromläggning. 
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Läkemedelshantering 

Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar utförs på flera av boenden för 

vård och omsorg, läkemedelsskåp ska finnas på samtliga av våra boenden. 

Digitala signeringslistor har testats på några boenden, och efter införande av 

nytt dokumentationssystem Life-Care hälso-och sjukvård kommer digital sig-

nering av läkemedel vara det sätt som vi arbetar på i hela Uddevalla 

 

Delegering 

Under året har delegeringsutbildningen förändrats i syfte att få en så säker  

Läkemedelshantering som möjligt. Vi har tagit hjälp av apoteket som står för 

den grundläggande utbildningen inför delegation av läkemedelsgivning. 

 

Rehabilitering 

Rehabiliteringen är en verksamhet som ger råd, stöd och behandling till perso-

ner som har en omfattande funktionsnedsättning så att personen ska kunna 

leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet anpassas medicinskt, psykolo-

giskt, socialt och pedagogiskt utifrån personens behov. 

 

Hjälpmedel och Medicinteknisk utrustning 

Det pågår arbete med att upprätta en riktlinje och rutin för att säkerställa att 

hjälpmedel och medicinteknisk utrustning används på rätt sätt i verksamheter-

na.  

Samordnad individuell plan, SIP  

SIP är ett samverkansverktyg för att säkerställa att den enskilde patienten får 

sina behov tillgodosedda när flera vårdgivare/aktörer ansvarar för insatser. 

Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, socialtjänstlagen (SoL) och hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL), bestämmelser om att kommun och landsting ska 

upprätta en samordnad individuell plan, SIP. 

Vi behöver bli bättre på att använda detta verktyg, och vi har haft informat-

ion/utbildning till personalen under året. 

Basala hygienrutiner  

En egenkontrollsmall för basala hygienrutiner är framtagen som en del i kvali-

tetsgranskningen som enhetschefer ansvarar för. Mallen följer basal hygien i 

vård och omsorg (SOSFS 2015:10) och är ett verktyg för enhetschefer att an-

vända i dialog med personal i respektive verksamhet. 

Under vecka 11 och 12 kommer en mätning av basala hygienrutiner att göras i 

Uddevalla. 

 

SAMSA  

För att patienter ska garanteras en god och säker vårdövergång ska vårdbegä-

ran skickas in från kommunen samt att NU-sjukvården ska öppna och läsa 

vårdbegäran. Genom att använda SAMSA fullt ut av alla professioner garante-

ras patienten en säker vårdövergång. 

 

Utbildningar under året 

Fortbildning inom, sårvårdsbehandling, strokevård, hot och våld, läkemedels-

behandling vid palliativ vård, inkontinens, förflyttningar bla vid extrem fetma, 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, nya avvikelsesystemet, SIP sam-

ordnad individuell plan, basal kroppskännedom A, 

Utbildning till omvårdnadspersonalen i läkemedelshantering, förflyttningstek-

nik, diabetesutbildning, medicintekniska produkter, vardagsrehabilitering, sår-

vård, de har också genomfört demens ABC, psykiatri WEB samt webbutbild-

ning i allmän palliativ vård. 
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Riskanalys  

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

 

Dagligen utförs riskanalyser och nya sätt att arbeta och nya rutiner upprättas 

utan att detta dokumenteras. Riskanalys blanketter finns inlagda i HSL-

handboken. 

Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

Ett antal vårdskador är utredda eller under utredning, de handlar mestadels om 

patienter som ramlat och fått någon typ av skada. 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

 

 All legitimerad personal använder Nationell Patient Översikt (NPÖ) 

efter samtycke av patient. 

 Utbildning sker fortlöpande i SAMSA en IT-tjänst som används ge-

mensamt inom Västra Götaland för Samordnad vård- och omsorgs-

planering.  

 Loggkontroller i verksamhetens dokumentationssystem 

Pro Capita sker av chefer enligt upprättad rutin. 

 SBAR-app. har börjat användas i överrapportering mellan 

omvårdnadspersonal och sjukvården, där man tittar på 

vissa parametrar och rapporterar till sjukvårdspersonal  

i en viss ordning. 

 Mall för kollegial journalgranskning. 

 Nytt avvikelsesystem infört, för säkrare handhavande av avvikelser. 

 Tillgång till västra Götalands avvikelsesystem införs vilket  

kommer att leda till en säkrare kommunikation mellan olika  

vårdgivare. 
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RESULTAT OCH ANALYS 
 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Egenkontroll  
Resultat och analys av kvalitetsgranskningarna - egenkontrollerna 

Kvalitetsgranskning och egenkontroll av läkemedelshantering på de åtta 

kommunala akutläkemedelsförråden (KAF) har genomförts. 

Resultat 

Lokal riktlinje för kommunalt akutförråd följs för alla akutförråd.  

Analys 

Ansvariga sjuksköterskor är väl insatta i sitt uppdrag. Alla sjuksköterskor föl-

jer de lokala riktlinjerna och rutinerna. Det genererar till att patienterna kan få 

läkemedel som finns i akutförråden vid akuta sjukdomssymtom, efter muntlig 

ordination eller efter generella direktiv som ordinerats av läkare. 

Kollegial journalgranskning  

Har genomförts av sjuksköterskor. 

Syfte 

Är att dokumentera på rätt sätt, upprätta vårdplaner (hälsoplaner) och hälso-

frågeställningar, även göra en mer gemensam journal, rehabiliteringspersonal 

och sjuksköterskor. Detta i syfte att få en mer patientsäker dokumentation och 

en journal som är strukturerad. 

Resultat 

Resultat visar att dokumentationen i omvårdnadsjournalen behöver fokuseras 

mer på patientens behov av vård och behandling, tillsammans med patientens 

egen uppfattning av vården och behandlingen. Det kan göras genom att upp-

rätta tydliga vårdplaner (hälsoplaner) utifrån legitimerad personals bedömning 

tillsammans med patientens egen beskrivning av problemområden.  

Analys 

Göra patienten mer delaktig i sin vård och behandling samt genom att all legi-

timerad personal dokumenterar under samma hälsofrågeställning.  

 

Samarbete 

Ökat samarbete krävs mellan enhetschef, legitimerad personal samt omvård-

nadspersonal. Att upprättade riktlinjer och rutiner ska efterföljas. Ökad kom-

petensutveckling gällande demens, rehabilitering för personer med stroke, 

ökade kunskaper hos omvårdnadspersonal gällande vård och behandling för 

olika somatiska sjukdomar. Ökade kunskaper gällande hantering av hjälpme-

del.  

Analys 

Efter att många åtgärder vidtagits utifrån uppföljningens resultat har vården 

förbättrats, en god och säker vård bedrivs i Uddevalla. 
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Avvikelser 
Ett nytt gemensamt avvikelsesystem startades upp i Uddevalla 190 101.       

Det har inneburit att första delen av året har det missats att skriva in en del av 

avvikelserna i systemet. Detta har blivit mycket bättre med tydligare instrukt-

ioner och rutiner och nu löper det på skapligt. Det kan vara svårt att redovisa 

exakta siffror från året som gått. 

 

Fall  

I Uddevalla fanns under år 2019, 3098 personer som fått någon insats av 

kommunen, antingen i form av hemvård, hemsjukvård, vård i särskilda boen-

den, LSS, psykiatri eller dagvård.  

Det har registrerats 2168 fall under 2019, det är en minskning med ca 400 fall 

registrerade från året innan, men då det finns brukare som faller flera gånger 

under ett år är det svårt att få fram hur stor procent av våra brukare som faller. 

 

Åtgärder 

Äldresäkerhetsrond genomförs inom hemtjänst med hjälp av en framtagen 

checklista. Det görs riskanalyser när ny brukare flyttar in på ett boende, det 

finns äldresäkerhetsombud, man uppmanar brukare att ta bort mattor, flytta 

möbler ta bort sladdar, att ha en lampa tänd på natten, använda halkstrumpor, 

ha en extra låg säng, använda höftskyddsbyxor och en del brukare kan behöva 

rörelselarm. Balansträning sker på Ryttaren av kommunens fysioterapeut för 

personer som är över 70 år. Gymnastik sker på enheterna.  

 

Läkemedelsavvikelser 

877 läkemedelsavvikelser är registrerade i avvikelsesystemet, det är en ökning 

med ca 200 från året innan, orsak till läkemedelsavvikelser har främst varit att 

personal glömt att ge patienten läkemedel, eller glömt att signera. 

 

Analys 

Cheferna redovisar att de följer upp alla läkemedelsavvikelser på APT och att 

de poängterar vikten av att patienten får sina läkemedel. Vi har under senare 

delen av året förändrat vår delegationsutbildning, och hoppas att detta leder till 

en förbättring under nästa år. 

 

Medicintekniska produkter och hjälpmedel 

24 avvikelser där personligt förskrivna hjälpmedel varit involverade. Ingen 

patient har kommit till skada, det har rört sig om fel på sänggrindar, fel på 

lyftselar, fel på larm. 

 

Tryckskada 

4 avvikelser angående tryckskada, orsak har varit fel i avlastning och fastnat i 

grind. 

 

Vård och Behandling 

46 avvikelser angående vård och behandling, flest handlar om delegerade 

hälso- och sjukvårdsuppgifter uppgifter som inte utförts, kateterskötsel som ej 

skötts, ej skött risk för smittspridning på rätt sätt, bråk med boende. 
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Vårdkedjeavvikelser 

107 vårdkedjeavvikelser skickades från Uddevalla kommun till NU-

sjukvården 2019. Vi har ej fått svar på 85 av dessa. Vi har fått 12 avvikelser 

från NU-sjukvården och svarat på 6  

3 vårdkedjeavvikelser skickades från När hälsan till Uddevalla kommun varav 

1 till LOV-företag, utav dessa har vi svarat på 1. 

 

Resultat 

Vårdkedjeavvikelserna har handlat om bristande följsamhet till säker inform-

ationsöverföring samt information mellan vårdgivarna inför hemgång från 

sjukhuset. Även att läkemedel inte är medskickat patienten från sjukhuset, 

oklara ordinationer, ordinationer saknas, patienter kommer hem utan att kom-

munen meddelats. 

 

Analys 

Alla professioner har inte använt sig av planeringsrutan i informationssyste-

met SAMSA där all information ska finnas om vilka åtgärder alla professioner 

planerar för att patientens väg genom vården ska vara säker.  

 

 

Åtgärder för ökad patientsäkerhet 

Alla avvikelser som skett inom socialtjänst har uppmärksammats och diskute-

rats på alla nivåer. Avdelningschefer, sektionschefer och enhetschefer har dis-

kuterat avvikelserna tillsammans med sin personal på sina arbetsplatsträffar. 

Att avvikelserna har gjorts synliga har gjort att verksamheterna ändrat arbets-

sätt och/eller upprättat nya rutiner som har genererat till att allvarliga händel-

ser undvikits.  

Under år 2020 får vi tillgång till Västra Götalands avvikelsesystem med Con-

trol, detta kan troligen leda till att vi får lättare att kommunicera direkt med 

varandra och att svarsfrekvensen blir större.  

 

Klagomål och synpunkter 
Fyra klagomål har inkommit till Hälso- och sjukvårdsenheten 2019. Handlat 

om såromläggning, hjälpmedel, bemötande, läkemedel, missnöje med vården, 

miss av patient med förstoppning och omsorgen på ett boende. 

 

Analys 

Alla klagomål och synpunkter har diskuterats på enhetens arbetsplatsträffar.  

Nya rutiner har upprättats och utbildning till personalen har skett utifrån kla-

gomålen för ökad patientsäkerhet. 

 

Vad vi har lärt oss 

Att tvärprofessionella teammöten är viktiga. Att involvera patienten i sin vård 

och behandling genom att patienten ska vara delaktig i upprättandet av vård-

planer (hälsoplaner). Att informera närstående efter patientens samtycke. 
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Händelser och vårdskador 
 

En allvarlig vårdskada (lex Maria) som lämnats till Inspektionen för Vård och 

Omsorg (IVO), har skett under året, de handlar om att man gett en felaktig dos 

av en medicin, vilket medfört att patienten fått åka till sjukhus. IVO bedömer 

att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet. 

 

Resultat och Analys 

 Ny utbildning i läkemedelshantering har införts och kommer vara en 

del i att säkra läkemedelshanteringen i kommunen. 

 Trots noggranna vårdplaner och skyddsåtgärder fortsätter patienter att 

falla, kan det finnas ytterligare åtgärder vi kan arbeta med? 

 Vi måste vara tydliga i våra ordinationer till baspersonal för att und-

vika att det sker vårdskador. 

 Vi måste öka samverkan med andra vårdgivare för att öka patientsä-

kerheten hos den enskilde, och att undvika att patienter ”faller mellan 

stolarna”. 

 Samverkan/samarbete inom vår egen organisation är också mycket 

viktigt för den enskilde brukaren/patienten.  

 Det är viktigt att händelser och synpunkter som anmäls eller rapporte-

ras till verksamheterna som avvikelser eller klagomål utreds och ana-

lyseras enlig framtagen riktlinje för risk- och händelseanalys. Riktlin-

jens syfte är att säkerställa så händelser bedöms på likartat sätt. 

 

Riskanalys 
 

Socialtjänsten i Uddevalla kommun bör bli bättre på att dokumentera riskana-

lyser. Exempel på när riskanalyser bör upprättas utifrån patientperspektiv: 

 När brukare flyttar in på ett boende. 

 När nya rutiner ska införas.  

 När omorganisationer sker.  

 När nya system ska implementeras.  

 När nytt boende öppnas.  

 När det förekommer arbetsmiljöbrister på en enhet. 

 Samt utifrån dagliga händelser som sker på enheterna.  

 När vi utreder avvikelser. 
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Mål och strategier  
Måluppfyllelse 2019 

Flera av målen som sattes för 2019 har uppnåtts.  

 Kollegial journalgranskning med rehabiliteringspersonal är gjord 

 En strukturerad omvårdnadsjournal är på gång med det nya doku-

mentationssystemet Life-Care hälso-och sjukvård. 

 Inkontinensutbildning – förskrivningsprocessen för sjuksköterskor 

fortgår. 

 Läkemedelsbehandling för personer i vård i livet slut, utbildning för 

sjuksköterskor fortgår. 

 Arbeta vidare med n nutritionspolicyn samt planera utbildning för 

kostombuden tillsammans med måltidsservice flyttas till kommande 

år. 

 Fortsätta utveckla palliativa vården tillsammans med de palliativa 

sjuksköterskeombuden fortgår. 

 Göra nationella riktlinjen för stroke känd och samarbeta för att ut-

veckla strokevården är delvis gjord av Rehab personal, men fortgår. 

 Kvalitetsgranskningar och egenkontroller av MAS samt efter inkomna 

avvikelser samt klagomål och synpunkter gjorda, fortgår. 

Mål och strategier för kommande år 

 Vidareutveckla arbetssätt för att på ett ändamålsenligt sätt samordna 

och dokumentera olika insatser i planer, SIP (samordnad individuell 

plan) 

 Öka kvalitén på vården genom att utifrån individens perspektiv ge ef-

fektiv och säker vård. Att rätt vård ges på rätt vårdnivå genom struktu-

rerade bedömningar och säker informationsföring.  

 Stärka en personcentrerad vård i samverkan med patient, närstående 

och berörda vårdgivare.   

 Vidareutveckla arbetssättet med riskbedömningar som ingår i de nat-

ionella kvalitetsregister och som används i verksamheterna. Utvärdera 

vidtagna åtgärder för att minska antalet fall. 

 Skapa ökad patientsäkerhet och trygghet för personal genom säker 

dokumentation. Att kunna dokumentera vid rätt tid och på rätt plats.  

 Implementera dokumentationsmodulen Life Care hälso-och sjukvård. 

 Införa KVÅ-koder och införa digitala signeringslistor. 

 Förbättra följsamheten för basala hygienrutiner. 

 Förbättra bearbetning och hantering kring avvikelsehanteringen. 

 Arbeta vidare med nutritionsgruppen samt planera utbildning för 

kostombuden tillsammans med måltidsservice. 

 Se över egenvårdsrutin och hur vi kan samverka runt denna 

 Införande av palliativa platser. 

 Analyser och utreda vad som är avancerad hemsjukvård. 

 Arbeta med att stärka delegerade arbetsmoment. 
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Inledning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patient-

säkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tyd-

ligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 

patientsäkerheten.  

  

Sammanfattning 
Den kommunala vården står för stora utmaningar under de kommande åren, 

idag bedrivs 25% av alla sjukvård i kommunerna, vi får mer avancerad vård i 

hemmen och det krävs stora kunskaper hos personalen. Hur detta ska hanteras 

kommer att bli en stor fråga. 

 

I syfte att vidareutveckla patientsäkerheten görs återkommande egenkontroller 

och uppföljningar inom den kommunala vården. 

 

Fortsatt arbete sker för att förbättra samverkan vid in och utskrivning från 

sjukhus och att öka samverkan med primärvård och psykiatri. Vi har också 

fortsatt ett mycket bra samarbete med det mobila vårdteamet i Uddevalla. 

 

Förebyggande arbete sker med stöd av olika kvalitetsregister kopplade till 

teamträffar med olika yrkesgrupper i verksamheterna. 

 

Vårdskador har identifierats och åtgärdats i verksamheterna och registrerats i 

avvikelsesystemet Life-Care. Enhetschefen har övergripande ansvar för alla 

avvikelser. Alla medarbetare har skyldighet att rapportera negativa händelser 

och tillbud. Målet är att ha ett öppet, icke skuldbeläggande klimat, där avvi-

kelser leder till förbättringar och en säkrare vård. Återkoppling sker framför 

allt inom verksamheterna. 

 
En allvarlig vårdskada med läkemedel har skett och anmälan till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) har gjorts. 
 

Ett nytt och säkrare sätt att delegera läkemedelshantering till icke legitimerad 

personal har arbetats fram genom ett samarbete med apoteket. 

 

Uddevalla kommun kommer att bli producenter i den nationella patientöver-

sikten (NPÖ), vilket innebär att berörda vårdgivare kan se viss del av vår 

dokumentation, detta för att öka samverkan och säkerheten runt patienten. 

 

Klagomål som inkommit har utretts, rutiner har ändrats. Patient och närstå-

ende har tagit del av klagomålsutredningarna och haft möjlighet att lämna 

synpunkter på utredningen. 

 

Kompetensutveckling har skett fortlöpande under året. 
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STRUKTUR  

Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   

 Varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården. 

 Varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete under sådana förutsätt-

ningar att en säker vård kan ges. 

 Kommunen har en gemensam värdegrund som beskrivs med orden, 

”Öppenhet, Respekt och Professionalitet”. Ett salutogent (hälsofräm-

jande) och rehabiliterande arbetssätt med den enskildes behov och 

delaktighet i centrum präglar verksamheterna. 

 Socialtjänstens vision är ”Människan i centrum livskvalitet för alla”. 

 God arbetsmiljö och patientsäker samt personcentrerad vård integre-

rats. 

 Samtliga personer som bor på vård och omsorgsboenden ska erbjudas 

riskbedömning enligt Senior Alert. 

 Samtliga personer med BPSD (Beteendemässiga Psykiska Symtom 

vid Demenssjukdom) symtom ska erbjudas skattning i BPSD-

registret. 

 Kommun-Rehab ska bidra till att patienterna upplever ökad livskvali-

tet, värdigt liv, delaktighet i samhället och ökad självständighet. 

 

Dessa mål och strategier kopplas till att riktlinjer och rutiner har gjorts kända i 

verksamheterna genom att egenkontroller har genomförts.  

 

Organisation och ansvar 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

 

 Socialnämnden har det yttersta ansvaret för patientsäkerhetsarbetet. 

Den fastställer mål och strategier för det systematiska patientsäker-

hetsarbetet samt ansvarar för att kontinuerligt följa upp arbetet.  

 Socialchefen har det samlade ledningsansvaret, enligt hälso-och sjuk-

vårdslagen för att en god och patientsäker vård bedrivs. 

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att utveckla, 

följa upp, bedöma, analysera kvalitet och säkerhet inom den kommu-

nala hälso- och sjukvården ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 

 Avdelningschef, sektionschef och enhetschef ansvarar för att verk-

samheten följer de givna rutiner och riktlinjer gällande patientsäker-

heten. 

 Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt patientsäkerhetslagen skyldig 

att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska rap-

portera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller kunnat 

medföra vårdskada. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är hur socialnämndens verksamhet för 

hälso- och sjukvården samverkar med andra vårdgivare.  

 

Extern samverkan 

 Fortlöpande arbete med rutiner gällande Samverkanslagen (SFS 

2017:612)  

 Vårdsamverkan i Fyrbodal genom lokala närsjukvårdsgrupper. 

 Samverkansavtal – mellan kommunen och primärvården angående  

läkarsamverkan uppdateras årligen. 

 Samverkan mellan primärvård och kommun sker regelbundet. 

 Samarbetsmöte mellan vårdcentralerna och legitimerad personal.   

 Regelbundna samverkans möten mellan mobila vårdteamet. 
 Nätverk för hjälpmedel, hjälpmedelsforum. Rehabchefsnätverk i 

Södra Bohuslän och nätverk för sjuksköterskechefer i Fyrbodal. 
 Samverkande sjukvård 1177 och assistansuppdrag– avtal. Assistans-

uppdragen innebär att MÄVA, vårdcentral, jourcentral, Mobila vård-
teamet, ambulansverksamheten och kommunala hälso- och sjukvården 
kan ge varandra assistansuppdrag. 

 Samarbetet med Svenska kyrkan, som arbetar med enskilda samtal, 

stöd till patienter, närstående och personal.  

 Informationsmöte med Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden två 

gånger per år. 

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) deltar i lokala, delregionala 

och regionala nätverk för att delge och ta del av andras erfarenheter 

kring patientsäkerhet.   

 Planeringsteam med sjuksköterskor planerar hemgång från sjukhus 

som sker mest via Skype.  

 Mer samarbete med mobila vårdteamet som ger ökade möjligheter för 

multisjuka personer att vårdas i hemmet. 

 

 

Intern samverkan 

 Samverkansmöte mellan chefer, biståndsenheten, sjuksköterskor, ar-

betsterapeuter och fysioterapeuter kring hemtagningsarbetet.  

 Rutin upprättad för en säker vårdövergång mellan korttidsenheten till 

ordinärt boende eller vård och omsorgsboende. 

 Teammöten har skett regelbundet i många av verksamheterna 

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska träffar legitimerad personal och 

chefer flera gånger per år. 
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Patienters och närståendes delaktighet 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Patienter och anhöriga ges möjlighet att lämna synpunkter då utredning av en 

händelse genomförs.  

Vid upprättande av vårdplaner beaktas patientens upplevda problemområden 

tillsammans med legitimerad personals bedömning. 

Vidare informeras patienter och närstående och görs delaktiga: 

 Vid utredning av vårdskador 

 Vid upprättande av vårdplaner (hälsoplaner) 

 Vart de kan vända sig för att framföra synpunkter och klagomål 

 Information ges till patienter och närstående till vilken patientnämnd 

som patient och närstående kan ta kontakt med vid behov för att fram-

föra synpunkter och klagomål. 

 När nationella och lokala studier genomförs. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Omvårdnadspersonalen uppmärksammar avvikelser/ händelser och vidtar 

omedelbara åtgärder. Underrättar legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal och 

enhetschef omgående. Avvikelser rörande läkemedel, tryckskada, fall, medi-

cintekniska produkter samt vård och behandling har registrerats i avvikelsesy-

stemet Life-Care.  

Alla avvikelser går via enhetschef och planering av åtgärder sker tillsammans 

med legitimerad personal och omvårdnadspersonal. Patient och närstående 

görs delaktiga. Om avvikelser av allvarlig karaktär uppmärksammats tas kon-

takt med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för vidare utredning, ana-

lys och åtgärd. 

Enhetschef för verksamheten samlar och sammanställer alla avvikelser och 

diskuterar dem med sin personal på arbetsplatsträffarna. Nya rutiner upprättas 

som minskar risken för att händelsen ska upprepas. Uppföljning av verksam-

het i egenregi och intraprenad samt enligt LOV sker genom ordinarie avtals-

uppföljning och genom årligen planerade kvalitetsgranskningar 

 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,  

När en synpunkt uppmärksammas utreds den och åtgärder vidtas för att för-

hindra att liknande händelser upprepas. Rapportering av synpunkter kan ske 

både muntligt och skriftligt. Det går att lämna en synpunkt till vem som helst 

som är anställd inom kommunen som lämnar synpunkten vidare för hantering 

och registrering. Berörd sektionschef tar emot synpunkten och utser ansvarig 

handläggare.  

Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

Kvalitetsgranskningar och egenkontroller har genomförts utifrån medicinskt 

ansvarig sjuksköterskas lagstadgade uppdrag. 

 Kvalitetsgranskning och egenkontroll av läkemedelshantering på de   

åtta kommunala akutläkemedelsförråden (KAF) har genomförts. 
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 Kollegial journalgranskning har genomförts. 

 Kvalitetsgranskning och egenkontroll har genomförts på ett antal bo-

enden i Uddevalla och kvalitetskontroll med apotek. 

PROCESS - Åtgärder för att öka 

patientsäkerheten SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2    

Uddevalla kommun har under året arbetat med riskanalyser i nationella 

kvalitetsregister såsom Senior Alert, Palliativa registret och BPSD 

registret (Beteendemässiga Psykiska Symtom vid Demenssjukdom 

Senior Alert 

Senior Alert är ett bedömningsinstrument för förebyggande vård och omsorg. 

Alla patienter som bor på Uddevalla kommuns Vård och Omsorgsboenden ska 

erbjudas en bedömning utifrån Senior Alert. Detta arbete fortgår. 

 

Palliativa registret 
Svenska Palliativ registret är ett nationellt kvalitetsregister som har till syfte 

att successivt förbättra vården i livets slutskede. Huvudsyftet är att på patient-

nivå mäta hur enheter lever upp till definierade kriterier för god vård i livets 

slutskede och därigenom stödja ett kontinuerligt förbättringsarbete som syftar 

till optimal vård för dessa patienter oavsett diagnos.  

Palliativa sjuksköterskeombud finns och är behjälpliga hos patienter i vård i 

livets slut samt handleder omvårdnadspersonalen tillsammans med omvård-

nadsansvarig sjuksköterska. Palliativa sjuksköterskeombuden deltar i nät-

verksträffar två gånger per år som anordnas av palliativa enheten – NU-

sjukvården. 

Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demenssjukdom (BPSD) 

BPSD-registreringen är implementerad på alla vård och omsorgsboenden med 

demensinriktning i kommunen.  

På varje enhet är det två BPSD-administratörer som sköter själva registrering-

arna dvs lägger in skattningarna i systemet.  

 

Nutrition 

Nutritionspolicyn och Handlingsplanen ska göras känd i verksamheterna. 

kommunen har genom vårdcentralerna en dietist som ser över nutritionsbeho-

vet för patienten, förskriver kosttillägg, sondnäringar och näringsdrycker som 

sjuksköterskorna sedan kan beställa. 

Måltidsservice lagar mat till brukarna som bor på de olika boendena, och till 

personer som bor i ordinärt boende.  

 

Tandvård 

Utbildningar sker varje år av Folktandvården till omvårdnadspersonalen.  

Nödvändigt tandvårdsintyg utfärdas av sjuksköterskor för de patienter som är 

inskrivna i hemsjukvården. För personer som har hemtjänst utfärdar bistånds-

handläggare tandvårdsintyg. 

 

Sårvård 

Sårvårdsprojekt fortgår, detta har lett till en avsevärd minskning av sår och 

behov av såromläggning. 
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Läkemedelshantering 

Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar utförs på flera av boenden för 

vård och omsorg, läkemedelsskåp ska finnas på samtliga av våra boenden. 

Digitala signeringslistor har testats på några boenden, och efter införande av 

nytt dokumentationssystem Life-Care hälso-och sjukvård kommer digital sig-

nering av läkemedel vara det sätt som vi arbetar på i hela Uddevalla 

 

Delegering 

Under året har delegeringsutbildningen förändrats i syfte att få en så säker  

Läkemedelshantering som möjligt. Vi har tagit hjälp av apoteket som står för 

den grundläggande utbildningen inför delegation av läkemedelsgivning. 

 

Rehabilitering 

Rehabiliteringen är en verksamhet som ger råd, stöd och behandling till perso-

ner som har en omfattande funktionsnedsättning så att personen ska kunna 

leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet anpassas medicinskt, psykolo-

giskt, socialt och pedagogiskt utifrån personens behov. 

 

Hjälpmedel och Medicinteknisk utrustning 

Det pågår arbete med att upprätta en riktlinje och rutin för att säkerställa att 

hjälpmedel och medicinteknisk utrustning används på rätt sätt i verksamheter-

na.  

Samordnad individuell plan, SIP  

SIP är ett samverkansverktyg för att säkerställa att den enskilde patienten får 

sina behov tillgodosedda när flera vårdgivare/aktörer ansvarar för insatser. 

Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, socialtjänstlagen (SoL) och hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL), bestämmelser om att kommun och landsting ska 

upprätta en samordnad individuell plan, SIP. 

Vi behöver bli bättre på att använda detta verktyg, och vi har haft informat-

ion/utbildning till personalen under året. 

Basala hygienrutiner  

En egenkontrollsmall för basala hygienrutiner är framtagen som en del i kvali-

tetsgranskningen som enhetschefer ansvarar för. Mallen följer basal hygien i 

vård och omsorg (SOSFS 2015:10) och är ett verktyg för enhetschefer att an-

vända i dialog med personal i respektive verksamhet. 

Under vecka 11 och 12 kommer en mätning av basala hygienrutiner att göras i 

Uddevalla. 

 

SAMSA  

För att patienter ska garanteras en god och säker vårdövergång ska vårdbegä-

ran skickas in från kommunen samt att NU-sjukvården ska öppna och läsa 

vårdbegäran. Genom att använda SAMSA fullt ut av alla professioner garante-

ras patienten en säker vårdövergång. 

 

Utbildningar under året 

Fortbildning inom, sårvårdsbehandling, strokevård, hot och våld, läkemedels-

behandling vid palliativ vård, inkontinens, förflyttningar bla vid extrem fetma, 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, nya avvikelsesystemet, SIP sam-

ordnad individuell plan, basal kroppskännedom A, 

Utbildning till omvårdnadspersonalen i läkemedelshantering, förflyttningstek-

nik, diabetesutbildning, medicintekniska produkter, vardagsrehabilitering, sår-

vård, de har också genomfört demens ABC, psykiatri WEB samt webbutbild-

ning i allmän palliativ vård. 
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Riskanalys  

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 

 

Dagligen utförs riskanalyser och nya sätt att arbeta och nya rutiner upprättas 

utan att detta dokumenteras. Riskanalys blanketter finns inlagda i HSL-

handboken. 

 

Utredning av händelser - vårdskador 

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

 

Ett antal vårdskador är utredda eller under utredning, de handlar mestadels om 

patienter som ramlat och fått någon typ av skada. 

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

 

 All legitimerad personal använder Nationell Patient Översikt (NPÖ) 

efter samtycke av patient. 

 Utbildning sker fortlöpande i SAMSA en IT-tjänst som används ge-

mensamt inom Västra Götaland för Samordnad vård- och omsorgs-

planering.  

 Loggkontroller i verksamhetens dokumentationssystem 

Pro Capita sker av chefer enligt upprättad rutin. 

 SBAR-app. har börjat användas i överrapportering mellan 

omvårdnadspersonal och sjukvården, där man tittar på 

vissa parametrar och rapporterar till sjukvårdspersonal  

i en viss ordning. 

 Mall för kollegial journalgranskning. 

 Nytt avvikelsesystem infört, för säkrare handhavande av avvikelser 

 Tillgång till västra Götalands avvikelsesystem införs vilket  

kommer att leda till en säkrare kommunikation mellan olika  

vårdgivare. 
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RESULTAT OCH ANALYS 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

Egenkontroll  

Resultat och analys av kvalitetsgranskningarna - egenkontrollerna 

Kvalitetsgranskning och egenkontroll av läkemedelshantering på de åtta 

kommunala akutläkemedelsförråden (KAF) har genomförts 

Resultat 

Lokal riktlinje för kommunalt akutförråd följs för alla akutförråd.  

Analys 

Ansvariga sjuksköterskor är väl insatta i sitt uppdrag. Alla sjuksköterskor föl-

jer de lokala riktlinjerna och rutinerna. Det genererar till att patienterna kan få 

läkemedel som finns i akutförråden vid akuta sjukdomssymtom, efter muntlig 

ordination eller efter generella direktiv som ordinerats av läkare. 

 

Kollegial journalgranskning  

Har genomförts av sjuksköterskor. 

Syfte 

Är att dokumentera på rätt sätt, upprätta vårdplaner (hälsoplaner) och hälso-

frågeställningar, även göra en mer gemensam journal, rehabiliteringspersonal 

och sjuksköterskor. Detta i syfte att få en mer patientsäker dokumentation och 

en journal som är strukturerad. 

Resultat 

Resultat visar att dokumentationen i omvårdnadsjournalen behöver fokuseras 

mer på patientens behov av vård och behandling, tillsammans med patientens 

egen uppfattning av vården och behandlingen. Det kan göras genom att upp-

rätta tydliga vårdplaner (hälsoplaner) utifrån legitimerad personals bedömning 

tillsammans med patientens egen beskrivning av problemområden.  

Analys 

Göra patienten mer delaktig i sin vård och behandling samt genom att all legi-

timerad personal dokumenterar under samma hälsofrågeställning.  

 

Samarbete 

Ökat samarbete krävs mellan enhetschef, legitimerad personal samt omvård-

nadspersonal. Att upprättade riktlinjer och rutiner ska efterföljas. Ökad kom-

petensutveckling gällande demens, rehabilitering för personer med stroke, 

ökade kunskaper hos omvårdnadspersonal gällande vård och behandling för 

olika somatiska sjukdomar. Ökade kunskaper gällande hantering av hjälpme-

del.  

Analys 

Efter att många åtgärder vidtagits utifrån uppföljningens resultat har vården 

förbättrats, en god och säker vård bedrivs i Uddevalla. 
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Avvikelser 

Ett nytt gemensamt avvikelsesystem startades upp i Uddevalla 190 101.       

Det har inneburit att första delen av året har det missats att skriva in en del av 

avvikelserna i systemet. Detta har blivit mycket bättre med tydligare 

instruktioner och rutiner och nu löper det på skapligt. Det kan vara svårt att 

redovisa exakta siffror från året som gått. 

Fall  

I Uddevalla fanns under år 2019, 3098 personer som fått någon insats av 

kommunen, antingen i form av hemvård, hemsjukvård, vård i särskilda boen-

den, LSS, psykiatri eller dagvård.  

Det har registrerats 2168 fall under 2019, det är en minskning med ca 400 fall 

registrerade från året innan, men då det finns brukare som faller flera gånger 

under ett år är det svårt att få fram hur stor procent av våra brukare som faller. 

 

Åtgärder 

Äldresäkerhetsrond genomförs inom hemtjänst med hjälp av en framtagen 

checklista. Det görs riskanalyser när ny brukare flyttar in på ett boende, det 

finns äldresäkerhetsombud, man uppmanar brukare att ta bort mattor, flytta 

möbler ta bort sladdar, att ha en lampa tänd på natten, använda halkstrumpor, 

ha en extra låg säng, använda höftskyddsbyxor och en del brukare kan behöva 

rörelselarm. Balansträning sker på Ryttaren av kommunens fysioterapeut för 

personer som är över 70 år. Gymnastik sker på enheterna.  

 

Läkemedelsavvikelser 

877 läkemedelsavvikelser är registrerade i avvikelsesystemet, det är en ökning 

med ca 200 från året innan, orsak till läkemedelsavvikelser har främst varit att 

personal glömt att ge patienten läkemedel, eller glömt att signera. 

 

Analys 

Cheferna redovisar att de följer upp alla läkemedelsavvikelser på APT och att 

de poängterar vikten av att patienten får sina läkemedel. Vi har under senare 

delen av året förändrat vår delegationsutbildning, och hoppas att detta leder till 

en förbättring under nästa år. 

 

Medicintekniska produkter och hjälpmedel 

24 avvikelser där personligt förskrivna hjälpmedel varit involverade. Ingen 

patient har kommit till skada, det har rört sig om fel på sänggrindar, fel på 

lyftselar, fel på larm. 

 

Tryckskada 

4 avvikelser angående tryckskada, orsak har varit fel i avlastning och fastnat i 

grind. 

 

Vård och Behandling 

46 avvikelser angående vård och behandling, flest handlar om delegerade 

hälso- och sjukvårdsuppgifter uppgifter som inte utförts, kateterskötsel som ej 

skötts, ej skött risk för smittspridning på rätt sätt, bråk med boende. 
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Vårdkedjeavvikelser 

107 vårdkedjeavvikelser skickades från Uddevalla kommun till NU-

sjukvården 2019. Vi har ej fått svar på 85 av dessa. Vi har fått 12 avvikelser 

från NU-sjukvården och svarat på 6  

3 vårdkedjeavvikelser skickades från När hälsan till Uddevalla kommun varav 

1 till LOV-företag, utav dessa har vi svarat på 1. 

 

Resultat 

Vårdkedjeavvikelserna har handlat om bristande följsamhet till säker inform-

ationsöverföring samt information mellan vårdgivarna inför hemgång från 

sjukhuset. Även att läkemedel inte är medskickat patienten från sjukhuset, 

oklara ordinationer, ordinationer saknas, patienter kommer hem utan att kom-

munen meddelats 

 

Analys 

Alla professioner har inte använt sig av planeringsrutan i informationssyste-

met SAMSA där all information ska finnas om vilka åtgärder alla professioner 

planerar för att patientens väg genom vården ska vara säker.  

 

 

Åtgärder för ökad patientsäkerhet 

Alla avvikelser som skett inom socialtjänst har uppmärksammats och diskute-

rats på alla nivåer. Avdelningschefer, sektionschefer och enhetschefer har dis-

kuterat avvikelserna tillsammans med sin personal på sina arbetsplatsträffar. 

Att avvikelserna har gjorts synliga har gjort att verksamheterna ändrat arbets-

sätt och/eller upprättat nya rutiner som har genererat till att allvarliga händel-

ser undvikits.  

Under år 2020 får vi tillgång till Västra Götalands avvikelsesystem med Con-

trol, detta kan troligen leda till att vi får lättare att kommunicera direkt med 

varandra och att svarsfrekvensen blir större.  

 

 

Klagomål och synpunkter 

Fyra klagomål har inkommit till Hälso- och sjukvårdsenheten 2019. Handlat 

om såromläggning, hjälpmedel, bemötande, läkemedel, missnöje med vården, 

miss av patient med förstoppning och omsorgen på ett boende. 

 

Analys 

Alla klagomål och synpunkter har diskuterats på enhetens arbetsplatsträffar.  

Nya rutiner har upprättats och utbildning till personalen har skett utifrån kla-

gomålen för ökad patientsäkerhet. 

 

Vad vi har lärt oss 

Att tvärprofessionella teammöten är viktiga. Att involvera patienten i sin vård 

och behandling genom att patienten ska vara delaktig i upprättandet av vård-

planer (hälsoplaner). Att informera närstående efter patientens samtycke. 
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Händelser och vårdskador 
 

En allvarlig vårdskada (lex Maria) som lämnats till Inspektionen för Vård och 

Omsorg (IVO), har skett under året, de handlar om att man gett en felaktig dos 

av en medicin, vilket medfört att patienten fått åka till sjukhus. IVO bedömer 

att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet. 

 

Resultat och Analys 

 Ny utbildning i läkemedelshantering har införts och kommer vara en 

del i att säkra läkemedelshanteringen i kommunen 

 Trots noggranna vårdplaner och skyddsåtgärder fortsätter patienter att 

falla, kan det finnas ytterligare åtgärder vi kan arbeta med? 

 Vi måste vara tydliga i våra ordinationer till baspersonal för att und-

vika att det sker vårdskador. 

 Vi måste öka samverkan med andra vårdgivare för att öka patientsä-

kerheten hos den enskilde, och att undvika att patienter ”faller mellan 

stolarna”. 

 Samverkan/samarbete inom vår egen organisation är också mycket 

viktigt för den enskilde brukaren/patienten.  

 Det är viktigt att händelser och synpunkter som anmäls eller rapporte-

ras till verksamheterna som avvikelser eller klagomål utreds och ana-

lyseras enlig framtagen riktlinje för risk- och händelseanalys. Riktlin-

jens syfte är att säkerställa så händelser bedöms på likartat sätt. 

 

Riskanalys 
 

Socialtjänsten i Uddevalla kommun bör bli bättre på att dokumentera riskana-

lyser. Exempel på när riskanalyser bör upprättas utifrån patientperspektiv: 

 När brukare flyttar in på ett boende 

 När nya rutiner ska införas  

 När omorganisationer sker  

 När nya system ska implementeras  

 När nytt boende öppnas  

 När det förekommer arbetsmiljöbrister på en enhet 

 Samt utifrån dagliga händelser som sker på enheterna.  

 När vi utreder avvikelser 
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Mål och strategier  
Måluppfyllelse 2019 

Flera av målen som sattes för 2019 har uppnåtts.  

 Kollegial journalgranskning med rehabiliteringspersonal är gjord 

 En strukturerad omvårdnadsjournal är på gång med det nya doku-

mentationssystemet Life-Care hälso-och sjukvård. 

 Inkontinensutbildning – förskrivningsprocessen för sjuksköterskor 

fortgår. 

 Läkemedelsbehandling för personer i vård i livet slut, utbildning för 

sjuksköterskor fortgår 

 Arbeta vidare med n nutritionspolicyn samt planera utbildning för 

kostombuden tillsammans med måltidsservice flyttas till kommande 

år 

 Fortsätta utveckla palliativa vården tillsammans med de palliativa 

sjuksköterskeombuden fortgår 

 Göra nationella riktlinjen för stroke känd och samarbeta för att ut-

veckla strokevården är delvis gjord av Rehab personal, men fortgår. 

 Kvalitetsgranskningar och egenkontroller av MAS samt efter inkomna 

avvikelser samt klagomål och synpunkter gjorda, fortgår. 

Mål och strategier för kommande år 

 Vidareutveckla arbetssätt för att på ett ändamålsenligt sätt samordna 

och dokumentera olika insatser i planer, SIP (samordnad individuell 

plan) 

 Öka kvalitén på vården genom att utifrån individens perspektiv ge ef-

fektiv och säker vård. Att rätt vård ges på rätt vårdnivå genom struktu-

rerade bedömningar och säker informationsföring.  

 Stärka en personcentrerad vård i samverkan med patient, närstående 

och berörda vårdgivare.   

 Vidareutveckla arbetssättet med riskbedömningar som ingår i de nat-

ionella kvalitetsregister och som används i verksamheterna. Utvärdera 

vidtagna åtgärder för att minska antalet fall. 

 Skapa ökad patientsäkerhet och trygghet för personal genom säker 

dokumentation. Att kunna dokumentera vid rätt tid och på rätt plats.  

 Implementera dokumentationsmodulen Life Care hälso-och sjukvård 

 Införa KVÅ-koder och införa digitala signeringslistor 

 Förbättra följsamheten för basala hygienrutiner 

 Förbättra bearbetning och hantering kring avvikelsehanteringen 

 Arbeta vidare med nutritionsgruppen samt planera utbildning för 

kostombuden tillsammans med måltidsservice. 

 Se över egenvårdsrutin och hur vi kan samverka runt denna 

 Införande av palliativa platser 

 Analyser och utreda vad som är avancerad hemsjukvård 

 Arbeta med att stärka delegerade arbetsmoment 



Tillbud och Arbetsskador l (2) 

2020-02-11 Dnr: SN 2020/00050 

Handläggare 
Administrativ chef Lars Alfredsson 
Tel0522-697023 
e-post lars.g.alfredsson@uddevalla.se 

Redovisning av arbetsskador och tillbud inom socialtjänsten 2019 

Tillbud 
Antal anmälda tillbud inom socialförvaltningen 2019 var totalt 161 st. 

sektion/avdelning Anmälda tillbud 

Barn och unga 3 
F örsärjningsstöd o 
Förebyggande och trygghet 42 
Hemtjänst 24 
Hälso- och sjukvård l 
Socialpsykiatri, Missbruk och personlig assistans 11 
Stöd och service 76 
Vård och omsorgsboende 4 
Totalt 161 

De anmälda tillbuden var flest inom följande kategorier: 
• Psykosocial/organisation (stress på arbetet, vikariebrist etc.) 
• Psykisk överbelastning (hot, chock, inre stress) 
• Annat 
• Skadad av annan person 

• 
Arbetsskador 
Antal anmälda arbetsskador inom socialförvaltningen 2019 var totalt 205 st. 

sektion/avdelning Anmälda 
arbetsskador 

Barn och unga 2 
F örsärjningsstöd l 
Förebyggande och trygghet 16 
Hemtjänst 29 
Hälso- och sjukvård 5 
Socialpsykiatri, Missbruk och personlig assistans 12 
Stöd och service 
Vård och omsorgsboende 
Totalt 

Socialfänsten 
Administrativa avdelningen 

www.uddevalla.se 

Postadress 
45181 UDDEVALLA 

Besöksadress 
Socialkontor Varvsvägen l 

79 
61 

205 

E-post Socialtjänsten@uddevalla.se 

Telefon (vx) Fax 
0522-69 60 00 lax 



2020-02-11 

De anmälda arbetsskadorna var flest inom följande kategorier: 
• Skadad av annan person 
• Fallolyckor 
• Fysisk överbelastning 
• Psykisk överbelastning (hot, chock, inre stress) 

Arbete med förebyggande åtgärder sker kontinuerligt och arbetsmiljöutbildningar 
genomförs återkommande centralt i kommunen. På arbetsplatserna arbetar man med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket innebär att arbeta främjande, förebyggande och 
rehabiliterande. Det innebär att göra riskbedömningar, upprätta handlingsplaner och ta 
fram rutiner. På varje arbetsplats ska det upprättas en handlingsplan för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som ska revideras årligen. 

Roger Granat 
Socialchef 

Bilaga: 
Sammanställning - Tillbud och Arbetsskador 

Följande kodsystem har vi använt oss av: 
l. Skadad av annan person 

Lars Alfredsson 
Administrativ chef 

2. Psykisk överbelastning (hot, chock, inre stress) 
3. Fallolycka 
4. Fysisk överbelastning 
5. Sjukdom, ohälsa 
6. Färdolycksfall 
7. Psykosocial/organisation (stress på arbetet, vikariebrist m.m.) 
8. Skadad av hanterat föremål 
9. Ergonomiska faktorer 
10. Annat 
11. Skadad av fallande föremål 
12. Slog eller stötte emot något 
13. stickolycka 
14. Skadad av djur 

2 (2) 



Sammanställning Tillbud/Arbetsskada 2018-2019 

Datum for l Datum for det 
anmalan mtraffade 

180917 180911 Stöd & Service Lagerbergsgatan 8 

181008 181008 Stöd & Service Hovhultsvägens DV 

190327 190325 Hemtjänst Centrum t 

181004 181004 Vård & Omsorgsboenden asterängen c 

181213 181213 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

181214 181214 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

181119 181119 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

181115 181115 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

181121 181121 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

181228 181228 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190806 190806 Stöd & Service Ardmore Dagcenter 

190625 190624 Stöd & Service Fjärilsgatans Gruppboende 

190325 190325 Stöd & Service Hovhultsvägens DV 

190319 190319 Stöd & Service Hovhultsvägens DV 

181227 181227 Vård & Omsorgsboenden Rosenhäll Korttids 

190102 160626 Vård & Omsorgsboenden Rosenhäll Korttids 

190307 190307 Stöd & Service Hovhultsvägens DV 

190107 181205 Vård & Omsorgsboenden Hovhult Vård & Omsorgsboende 

190307 190307 Stöd & Service Hovhultsvägens DV 

190430 190430 Stöd & Service Hovhultsvägens DV 

190507 190507 Stöd & Service Hovhultsvägens DV 

190102 181227 Stöd & Service Myråsvägen 6A 

Ari>etaskoda Annat 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Nej 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Tillhor 
(annan anmalan) 

Samma brukare 
Involverad 

Samma brukare 
involverad 

Samma brukare 
involverad 

Samma brukare 
involverad 



190408 190408 Stöd & Service 

190614 190611 Stöd & Service 

191021 191018 Stöd & Service 

191115 191106 Stöd & Service 

190417 190313 Stöd & Service 

190308 190302 Stöd & Service 

190308 190302 Stöd & Service 

190113 190113 Stöd & Service 

190113 190113 Stöd & Service 

190204 190118 Stöd & Service 

190403 190330 Stöd & Service 

190403 190321 Stöd & Service 

190418 190321 Stöd & Service 

190115 190115 Stöd & Service 

190128 190128 Stöd & Service 

190211 190211 Stöd & Service 

190109 190109 Stöd & Service 

190321 190321 Stöd & Service 

190311 190311 Stöd & Service 

190409 190409 Stöd & Service 

190502 190424 Stöd & Service 

190502 190424 Stöd & Service 

190430 190416 Stöd & Service 

190415 190415 Stöd & Service 

190503 190425 Stöd & Service 

190503 190430 Stöd & Service 

190618 190618 Stöd & Service 

190625 190625 Stöd & Service 

190228 181219 Vård & Omsorgsboenden 

190628 190622 Stöd & Service 

Hovhultsvägens DV x 

Hovhultsvägens DV x 

Hovhultsvägens DV x 

Hovhultsvägens DV x 

Kapallevägens Servicebostad x 

Ledsagare x 

Ledsagare x 

Myråsvägen 6A x 

Myråsvägen 6A x 

Myråsvägen 6A x 

Myråsvägen 6A x 

Myråsvägen 6A x 

Myråsvägen 6A x 

Skrinnargränd 2 x 

Skrinnargränd 2 x 

Skrinnargränd 2 x 

Skrinnargränd 2 x 

Skrinnargränd 2 x 

Skrinnargrand 2 x 

Skrinnargränd 2 x 

Skrinnargränd 2 x 

Skrinnargränd 2 x 

Skrinnargränd 2 x 

Skrinnargränd 2 x 

Skrinnargränd 2 x 

Skrinnargränd 2 x 

Skrinnargränd 2 x 

Skrinnargränd 2 x 

Trubaduren x 

Skrinnargränd 2 x 
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Annat Kategort Frånvaro 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Tillhor 
(annan anmalan) 

Involverade i samma 
händelse 

Involverade i samma 
händelse 



190627 190627 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190528 190528 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190328 190328 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190312 190312 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190409 190409 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190528 190528 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190429 190429 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190909 190909 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190926 190925 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

191017 191015 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

191017 191011 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190514 190514 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190520 190520 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190823 190822 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

191014 191014 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

191014 191014 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190522 190501 Stöd & Service Strömstadsvägen 19A 

190522 190501 Stöd & Service Strömstadsvägen 19A 

190516 190102 Stöd & Service Tant Bruns Väg 

190903 190901 Stöd & Service Västanvinden Gruppbostad 

190524 190509 Stöd & Service Västanvindens Gruppbostad 

190608 190608 Stöd & Service Västanvindens Gruppbostad 

191016 191015 Stöd & Service Österled 2 DV 

191018 190904 Stöd & Service Ostarled 2 DV 

190929 190929 Vilrd & Omsorgsboenden Kaprifol 

190929 190929 Vård & Omsorgsboenden Kaprifol 

190722 190703 Vård & Omsorgsboenden Kaprifol 

190921 190921 Vård & Omsorgsboenden Kaprifol 

191008 191008 Vård & Omsorgsboenden Kaprifol 

190921 190921 Vård & Omsorgsboenden Kaprifol 

Arbolsskad3 Annal Kategoro 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Tillhor 
(annan anmalan) 

Samma brukare 
involverad 

Samma brukare 
involverad 



Datum får Datum for det 
anmålan mtraffade 

Arbetsskada Ann;st Kategon 

191019 191019 Vård & Omsorgsboenden Kaprifol x Nej 

190205 190203 Vård & Omsorgsboenden Kilbäcken x Nej 

190527 190527 Vård & Omsorgsboenden Kilbäcken vån 1 x Ja 

190109 190104 Förebyggande & Trygghet Rosenhäii3C x Nej 

190510 190504 Förebyggande & Trygghet Rosenhäii3C x Nej 

191216 191120 Förebyggande & Trygghet Rosenhäii3C x Nej 

191215 191215 Förebyggande & Trygghet Rosenhäii3C x Nej 
Vet ej 

anmälningsdatum 

190526 190526 Förebyggande & Trygghet Rosenhäll Korttids x ]Ja 

190624 190624 Vård & Omsorgsboenden Rotviksbro B x Nej 

190128 190128 Vård & Omsorgsboenden Trubaduren x Nej 

190221 190206 Vård & Omsorgsboenden Trubaduren x Nej 

190228 190222 Vård & Omsorgsboenden Trubaduren x Nej 

190327 190325 Vård & Omsorgsboenden Trubaduren x Nej 

190327 190313 Vård & Omsorgsboenden Trubaduren x Nej 

190430 190422 Vård & Omsorgsboenden Trubaduren x Ja 
Samma brukare 

involverad 

190430 190422 Vård & Omsorgsboenden Trubaduren x Nej 
Samma brukare 

involverad 

190430 190406 Vård & Omsorgsboenden Trubaduren x Nej 

190221 190221 Vård & Omsorgsboenden Vänstanvinden 28 x Ja 

190211 190126 Vård & Omsorgsboenden Västanvinden x Ja 

190222 190222 Vård & Omsorgsboenden Västanvinden x Nej 

190614 190607 Vård & Omsorgsboenden Västanvinden x Nej 

191002 190914 Vård & Omsorgsboenden Väslanvinden 1A x Nej 

190406 190406 Vård & Omsorgsboenden Västanvinden 1 B x Nej 

190802 190731 Vård & Omsorgsboenden Österängen x Nej 

190703 190703 Vård & Omsorgsboenden österängen 4:1 x Nej 

190925 190923 Vård & Omsorgsboenden Österängen 4:2 x Nej 

190514 190514 Vård & Omsorgsboenden Öslerängen 5:2 x Nej 

190802 190731 Vård & Omsorgsboenden österängen A x Nej 

190507 170810 Vård & Omsorgsboenden österängen C x Ja 

190809 190809 Vård & Omsorgsboenden österängen A x Nej 

Page 4 of5 



Datum for Datum for det 
anmalan mtråffade Arbetsskad3 l Annat Kalegon Frånvato 

Tillhor 
(annan anmalan) Övng kommentar 

190111 190111 Vård & Omsorgsboenden österängen B x Nej 

190121 190121 Vård & Omsorgsboenden österängen B x Nej 

190111 190111 Vård & Omsorgsboenden österången B x Nej 

190826 190826 Vård & Omsorgsboenden österängen B x Nej 

190829 190804 Vård & Omsorgsboenden Österängen B x Nej 

190814 190813 Vård & Omsorgsboenden österängen B x Nej 

190701 190701 Vård & Omsorgsboenden österängen B x Nej 

190828 190828 Vård & Omsorgsboenden Ostarängen B x Nej 

190810 190810 Vård & Omsorgsboenden Ostarängen B x Nej 

190814 190804 Vård & Omsorgsboenden Österängen B x Nej 

190224 190224 Vård & Omsorgsboenden österängen C x Nej 

190102 181221 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Järvstigen x Nej 
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Sammanställning Tillbud/Arbetsskada 2018-2019 

Datum for Datum fol' det 
anmalan rntråffade 

Arbetsplats 

181107 181107 Bam & Unga Athenagården 

181228 181228 Bam & Unga Athenagården 

181216 181215 Stöd & Service Kapelle 58 

181226 181226 Barn & Unga Athenagården 

190227 181219 Stöd & Service Strömstadsvägen 19A 

190227 181217 Slöd & Service Strömstadsvägen 19A 

190227 181217 Stöd & Service Strömstadsvägen 19A 

190227 181218 Stöd & Service Strömstadsvägen 19A 

190205 190205 Bam & Unga Athenagården 

190220 190220 Bam & Unga Athenagården 

Sam & Unga Athenagården 

190605 190605 Hemtjänst Herrestad 

191004 191001 Hemtjänst Herrestad 

191017 191017 Hemtjänst Nattpatrullen 

191116 191116 Hemtjänst Nattpatrullen 

191025 191025 Hemtjänst Nattpatrullen 

191026 191026 Hemtjänst Nattpatrullen 

191025 191025 Hemtjänst Nattpatrullen 

191026 191026 Hemtjänst Nattpatrullen 

191030 191026 Hemtjänst Nattpatrullen 

190916 190916 Hemtjänst Söder 1 

190112 190112 Hemtjänst Söder 1 

190328 190328 Hemtjänst Söder1 

190116 190115 Hemtjänst Asen 

190308 190308 Hemtjänst Asen 

191031 190924 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Järvstigen 

190402 190401 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Järvstigen 

190621 190621 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Järvstigen 
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x 2 
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x 2 
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x 2 

x 2 
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x 2 

x 2 

x 2 

x 2 

x 2 

x 2 

x 2 

x 2 

x 2 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Tillhor 
(annan anmalan) 

Samma brukare 
involvenad 

Samma brukare 
involverad 

Samma brukare 
involverad 

Samma brukare 
involverad 

Samma brukare 
involverad 

Samma brukare 
involverad 

Samma brukare 
involverad 

Samma brukare 
involverad 

Samma brukare 
involverad 

Samma brukare 
involverad 

Samma brukare 
involverad 

Hot från kollega 



Datum for Datum för det 
anmalan mtraffade 

190406 190406 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Lyktan 

190211 190204 Stöd & Service Enhetschef 

190325 190325 Stöd & Service Fjällvägen 45 

190826 190826 Stöd & Service Fjärilsgatans Gruppboende 

190709 190707 Stöd & Service Fjärilsgatans Gruppboende 

190319 190318 Slöd & Service Hovhultsvägens DV 

190707 190622 Stöd & Service Kapelle Servicebostad 

190220 190220 Stöd & Service Sandliden 3 

190220 190220 Stöd & Service Sandliden 3 

190217 190212 Stöd & Service Sandliden 3 

190219 190219 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190503 190503 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190307 190307 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190311 190311 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190318 190318 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190318 190318 Slöd & Service Skrinnargränd 2 

190410 190410 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190418 190418 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190423 190423 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190607 190607 Slöd & Service Skrinnargränd 2 

190529 190529 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190527 190527 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190515 190515 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190502 190502 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190430 190430 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190430 190430 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190429 190429 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190423 190423 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190424 190424 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

190424 190424 Stöd & Service Skrinnargränd 2 

Tillbud Arbetsskada Annat 
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2 Nej 
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2 Nej 

2 Nej 

2 Nej 

2 Nej 

2 Nej 

2 Nej 

2 Nej 
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2 Nej 

2 Nej 

2 Nej 

Nej 

2 Nej 

2 Nej 

2 Nej 

2 Nej 

2 Nej 

2 Nej 

2 Nej 

2 Nej 

2 Nej 

2 Nej 

2 Nej 

2 Nej 

2 Nej 

2 Nej 

Tollhör 
(annan anmalan) 

Involverade i samma 
händelse 

lnvolver.tde l samme 
händelse 



Datum for Datum for det 
anmälan mtraffade l Tollhor -

Annat Kategon Frånvaro . 
1 

) Ovrig kommentar 
(annan anma an 

190426 190426 Stöd & Service Skrinnargränd 2 x 2 Nej 

190426 190426 Stöd & Service Skrinnargränd 2 x 2 Nej 

190426 190426 Stöd & Service Skrinnargränd 2 x 2 Nej 

190426 190426 Stöd & Service Skrinnargränd 2 x Nej 

190426 190426 Stöd & Service Skrinnargränd 2 x Nej 

190712 190710 Stöd & Service Stora Nygatan Servicebostad x 2 Nej 

190308 190308 Stöd & Service Stora Nygatan Servicebostad x 2 Nej 

190323 190323 Stöd & Service Slora Nygatan Servicebostad x 2 Nej 

190105 190105 Stöd & Service Stora Nygatan Servicebostad x 2 Nej 

190131 190131 Stöd & Service Stora Nygatan Servicebostad x 2 Nej 

190227 190114 Stöd & Service Strömstadsvägen 19A x 2 Nej Samma brukare 
involverad 

190227 190114 Stöd & Service Strömstadsvägen 19A x 2 Nej 
Samma brukare 

involverad 

190227 190227 Stöd & Service Strömstadsvägen 19A x Nej 

190429 190429 Förebyggande & Trygghet Rosenhäll 3C x 2 Nej 

190903 190821 Vård & Omsorgsboenden Trubaduren x Nej 

190218 190218 x Nej Vet ej artlatsplats 

181113 181113 Stöd & Service Stora Nygatan Servicebostad x Nej 

181117 181117 Stöd & Service Stora Nygatan Servicebostad x 2 Nej 

181004 181004 Stöd & Service Stora Nygatan Servicebostad x 2 Nej 

181216 181216 Stöd & Service Stora Nygatan Servicebostad x 2 Nej 

191022 181101 Hemtjänst Herrestad x 2 Nej Samma händelse 

191016 161101 Hemtjänst Herrestad x 2 Ja Samma händelse 
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Sammanställning Tillbud/Arbetsskada 2018-2019 

Datum for l Datum for det 
anmalan mtråffade 

Sektlon Arbetsplats Tillbud 

190111 181223 Hemtjänst Asen 

190119 181206 Hemtjänst Dalaberg 

190111 181228 Hemtjänst Asen 

190327 171006 Hemtjänst ljungskile 

190228 190211 Försörjningsstöd Administration 

190610 190607 Hemtjänst Administratör 

190226 190209 Hemtjänst ljungskila 

190924 190909 Hemtjänst ljungskile 

191112 191028 Hemtjänst Nattpatrullen 

190117 190109 Hemtjänst Skogslyckan Norr 

190220 190205 Hemtjänst Skogslyckan Norr 

190204 190128 Hemtjänst Trygg Hemgång 

190814 190806 Hemtjänst Asen 

190920 190920 Hälso & sjukvård Distrikts-SSK 

191014 191014 Hälso & sjukvård Kommunrehab x 

191203 191203 Hälso & sjukvård Kommunrehab 

190214 190118 Hälso & sjukvård Rosenhäll 

190911 190911 Slöd & Service Hovhultsvägens DV 

191014 191008 Stöd & Service Kapellevagens Servicebostad 

190211 190209 Stöd & Service Södergatan 28 

190111 190102 Stöd & Service Turingen 

190115 190115 Vård & Omsorgsboenden Kilbäcken 

190303 190227 Förebyggande & Trygghet Rosenhäll 2A Nord 

190619 190615 Förebyggande & Trygghet Rosenhäii3A 

190816 190813 Vård & Omsorgsboenden Södertull 

190805 190717 Vård & Omsorgsboenden Trubaduren 

190617 190531 Vård & Omsorgsboenden Västanvinden 2A 

190516 190515 Vård & Omsorgsboenden asterängen 6:1 

190306 190306 Vård & Omsorgsboenden österängen C 

x 3 

x 3 

x 3 

x 3 

x 3 

x 

x 3 

x 3 

x J 

x 

x 

x 

x 

x 

3 

" J 

x 3 

x 3 

x 

x 3 

x J 

x 3 

x 3 

x 3 

x 3 

x 3 

x 3 

x 3 

x J 

Nej 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Tillhor 
(annan anmalan) 



Sammanställning Tillbud/Arbetsskada 2018-2019 

Datum for det l 
. 

1 
ff d Sokllon Arbetsplats Tillbull 

m ra a e 

181206 181206 Vård & Omsorgsboenden Österängen C 

190114 181217 Vård & Omsorgsboenden Kilbäcken 

190201 181230 Hemtjänst Asen 

190110 180909 Vård & Omsorgsboenden Trubaduren 

191003 190927 Hemtjänst Centrum 1 

191004 191004 Hemtjänst Centrum 1 

191005 191005 Hemtjänst Centrum 1 

191005 191005 Hemtjänst Centrum 1 

191013 191013 Hemtjänst Centrum 1 

191016 191016 Hemtjänst Centrum 1 

191015 191015 Hemtjänst Centrum 1 

190306 190130 Hemtjänst Centrum 2 

190911 190903 Hemtjänst Centrum 3 

190523 190501 Hemtjänst Herrestad 

190623 190623 Hemtjänst Asen x 

190930 190930 Hälso & sjukvård Kommunrehab 

190703 190620 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Personlig assistent 

190703 190622 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Personlig assistent 

190703 190623 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Personlig assistent 

190703 190624 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Personlig assistent 

190703 190625 Socialpsykiatri , missbruk och personlig assistans Personlig assistent 

190703 190626 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Personlig assistent 

190703 190628 Socialpsykiatri , missbruk och personlig assistans Personlig assistent 

190826 190807 Vård & Omsorgsboenden A rödsdal 

190901 190901 Förebyggande & Trygghet Rosenhäii2A 

191029 191023 Förebyggande & Trygghet Rosenhäii2A 

190213 190211 Förebyggande & Trygghet Rosenhäll Korttids 

190708 190702 Vård & Omsorgsboenden Rotviksbro A 

191031 180616 Hemtjänst Söder 1-3 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

x 4 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Ja 

Ja 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Ja 

Tillhor 
(annan anmalan) 

Samma brukare 
involverad 

Samma brukare 
involverad 

Samma brukare 
involverad 

Samma brukare 
involverad 

Samma brukare 
involverad 

Samma brukare 
involverad 

Samma brukare 
involverad 



Sammanställning Tillbud/Arbetsskada 2018-2019 

Datum for Datum for det S<lktlon Arbetsplats Tillbud 
anmalan mtraffade 

190322 190318 Stöd & Service 

190131 190131 Förebyggande & Trygghet RosenMII2A 

190429 190409 Förebyggande & Trygghet Rosenhäii2A 

x 5 

x 5 

x 5 

Nej 

Nej 

Ja 

Tillhor 
(annan anmalan) 

Vet ej arbetsplats 



Sammanställning Tillbud/Arbetsskada 2018-2019 

190108 180516 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans 

191216 190411 Hemtjänst 

190607 190531 Hemtjänst 

190702 190702 Hälso & sjukvård 

190204 190116 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans 

190402 190321 Socialpsykiatri , missbruk och personlig assistans 

191010 191010 Stöd & Service 

190404 190404 Vård & Omsorgsboenden 

190904 190711 Förebyggande & Trygghet 

Arbetsplats 

Personlig assistent x 

Dalaberg x 

Skogslyckan Norr x 

Hemsjukvård Söder x 

Personlig assistent x 

Personlig assistent x 

Enhetschef x 

Kilbäcken Vån 1 x 

Rosenhäii2A x 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Nej 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Ja 

Ja 

Ja 

Tillhor 
(annan anmalan) 



Sammanställning Tillbud/Arbetsskada 2018-2019 

Datum for Datum for det 
anmalan intraffade 

Arbetsplats Tillbud 

180503 180503 Hemtjänst Områdesplaneringen x Nej 

180518 170830 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Personlig assistent x 7 Ja 
Kan ej tyda 

anmälan 

180508 180101 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Personlig assistent x 7 Nej 
Kan ej tyda 

anmälan 

181113 181011 Vård & Omsorgsboenden österängen C x 7 Nej 

181103 181103 Barn & Unga Athenagården x 7 Nej 

181211 181211 Stöd & Service Kapella x Nej 

181227 181227 Vård & Omsorgsboenden Rosenhäii2A x 7 Nej 
Involverade i samma 

händelse 

181227 181227 Vård & Omsorgsboenden Rosenhäii2A x 7 Nej 
Involverade l samma 

händelse 

181201 181201 Vård & Omsorgsboenden Rosenhäii2A x 7 Nej 
Involverade i samma 

händelse 

181201 181201 Vård & Omsorgsboenden Rosenhäii2A x Nej 
Involverade l samma 

händelse 

190205 180621 Hemtjänst Områdesplaneringen x 7 Nej 
Involverade f samma 

händelse 

190205 180621 Hemtjänst Områdesplaneringen x 7 Nej 
Involverade l samma 

händelse 

190205 180621 Hemtjänst Områdesplaneringen x 7 Nej 
Involverade i samma 

händelse 

190205 180621 Hemtjänst Områdesplaneringen x 7 Nej 
Involverade l samma 

händelse 

190206 180809 Stöd & Service Kilbackskontoret x Nej 

190423 181210 Barn & Unga Athenagården x Ja 

190724 190724 Förebyggande & Trygghet MyråsensOV x 7 Nej Samma händelse 

190723 190723 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190724 190724 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190726 190726 Förebyggande & Trygghel Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190729 190729 Förebyggande & Trygghel Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190730 190730 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190729 190729 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190730 190730 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190225 180208 Slöd & Service Administratör x 7 Nej 



Datum for Datum for det 
anmalan mtraffade 

Frdn...,ro Tillhor 
(annan anmalan) 

190724 190724 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190226 180913 Stöd & Service Administratör x 7 Nej 

190726 190726 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190725 190725 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190724 190724 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190730 190730 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190729 190729 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190802 190802 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190802 190802 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x Nej Samma händelse 

190801 190801 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190722 190722 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190725 190725 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190723 190723 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190722 190722 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190801 190801 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190722 190722 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190723 190723 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190725 190725 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190801 190801 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190801 190801 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190802 190802 Förebyggande & Trygghet Myråsens DV x 7 Nej Samma händelse 

190320 190309 Hemtjanst Centrum 4 x 7 Ja 

190104 190104 Hemtjänst Dalaberg x 7 Nej 

181112 181112 Stöd & Service Stora Nygatan Servicebostad x 7 Nej 

190429 190429 Hemtjänst Herrestad x 7 Nej 

191024 191015 Hemtjänst Herrestad x 7 Nej 

191206 191206 Hemtjänst Herrestad x 7 Nej Samma händelse 
Vet ej 

anmälningsdatum 

191206 191206 Hemtjänst Herrestad x 7 Nej Samma händelse 
Vet ej 

anmälningsdatum 

191206 191206 Hemtjänst Herrestad 7 Nej Samma händelse 
Vet ej 

x anmälningsdatum 

191206 191206 Hemtjänst Herrestad 7 Nej Samma händelse 
Vet ej 

x anmälningsdatum 
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Tillbud Arbetsskada Annat 

191206 191206 Hemtjiinst Herrestad x 7 Nej Samma händelse 
Vet ej 

anmälningsdatum 

191217 191217 Hemtjänst Hovhult x Nej Vet ej 
anmälningsdatum 

191021 191021 Hemtjänst Nattpatrullen x Nej 

191023 191017 Hemtjänst Nattpatrullen x 7 Nej 

190718 190718 Hemtjänst Skogslyckan Söder x 7 Nej 

190115 190115 Hemtjänst Asen x 7 Nej 

190110 190102 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Järvstigen x 7 Nej 

190411 190411 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Järvstigen x 7 Nej 

191018 191018 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Järvstigen x 7 Nej 
Vet ej 

anmälningsdatum 

190710 190710 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Loftvägen x 7 Nej 
Vet ej 

anmälningsdatum 

190226 190201 Stöd & Service Administratör x 7 Ja 

181123 181123 stöd & Service Stora Nygatan Servicebostad x Nej 

190227 190211 Stöd & Service Administratör x 7 Nej 

190228 190228 Stöd & Service Fjiillvägen 45 x Nej 

190225 190225 Stöd & Service Fjiillvägen 45 x 7 Nej 

190319 190319 Stöd & Service Fjällvägen 45 x Nej 

191022 191022 Stöd & Service Fjärilsgatans Gruppboende x 7 Nej 

191021 190930 Stöd & Service Fjärilsgatans Gruppboende x 7 Ja 

1804? 1804? Stöd & Service HOS-gruppen x 7 ? 

1804? 1804? Stöd & Service HOS-gruppen x 7 ? 

1804? 1804? Stöd & Service HOS-gruppen x 7 ? 

1804? 1804? Stöd & Service HOS-gruppen x 7 ? 

1804? 1804? Stöd & Service HOS-gruppen x 7 ? 

1804? 1804? Stöd & Service HOS-gruppen x 7 ? 

1804? 1804? Stöd & Service HOS-gruppen x 7 ? 

1804? 1804? Stöd & Service HOS-gruppen x 7 ? 

1804? 1804? Stöd & Service HOS-gruppen x 7 ? 

1804? 1804? Stöd & Service HOS-gruppen x 7 ? 

1804? 1804? Stöd & Service HOS-gruppen x 7 ? 

1804? 1804? Stöd & Service HOS-gruppen x 7 ? 
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Datum for Datum for det 
anmälan mträffade 

1806? 1806? Stöd & Service HOS-gruppen x 7 ? 

1806? 1806? Stöd & Service HOS-gruppen x 7 7 

1806? 1806? Stöd & Service HOS-gruppen x 7 

18067 1806? Stöd & Service HOS-gruppen x 7 7 

1806? 1806? Stöd & Service HOS-gruppen x 7 7 

1806? 1806? Stöd & Service HOS-gruppen x 7 7 

190927 190923 Stöd & Service Kapalle Servicebostad x 7 Nej 

190108 190108 Stöd & Service Skrinnargränd 2 x 7 Nej Uknande händelse 

190109 190109 Stöd & Service Skrinnargränd 2 x 7 Nej Liknande händelse 

190110 190110 Stöd & Service Skrinnargränd 2 x 7 Nej Liknande händelse 

190111 190111 Stöd & Service Skrinnargränd 2 x 7 Nej Liknande händelse 

190411 190411 Stöd & Service Stora Nygatan Servicebostad x 7 Nej 

190525 190525 Stöd & Service Västanvinden Gruppbeslad x 7 Nej 

190625 190825 Stöd & Service Västanvinden Gruppbostad x Nej 

190809 190809 Stöd & Service Västanvinden Gruppbostad x 7 Nej 

190829 190829 Stöd & Service Västanvinden Gruppbostad x 7 Nej 

190330 190328 Stöd & Service Västanvindens gruppbostad x 7 Nej 

190822 190821 Stöd & Service Asperödsvägen 1 B x 7 Nej 

190828 190828 Stöd & Service Asperödsvägen 1 B x Nej 

190906 190906 Stöd & Service Asperödsvägen 1 B x 7 Nej 

190919 190919 Stöd & Service Asperödsvägen 1 B x 7 Nej 

191007 190925 Vård & Omsorgsbeenden Kaprifol x 7 Ja 

190228 190226 Vård & Omsorgsbeenden Kilbäcken x 7 Nej 

191028 190910 Förebyggande & Trygghet RosenMil x 7 Ja 

191014 191014 Förebyggande & Trygghet RosenMII2A x 7 Nej 

191008 191008 Förebyggande & Trygghet Rosenhäii2A x 7 Nej 

191014 191014 Förebyggande & Trygghet Rosenhäii2A x 7 Nej 

191018 191018 Förebyggande & Trygghet Rosenhäii2A x 7 Nej 7777777? 

191007 191007 Förebyggande & Trygghet Rosenhäii2A x 7 Nej 

191208 191208 Förebyggande & Trygghet Rosenhäii2A x 7 Nej 
Vet ej 

anmälningsdatum 
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Datum for det 5 kt" 
intråffade e 

10
" 

190110 190110 Förebyggande & Trygghet Rosenhäll 2A Nord x 7 Nej 
Involverade 1 samma 

händelse 

190110 190110 Förebyggande & Trygghet Rosenhäll 2A Nord x 7 Nej 
Involverade l samma 

händelse 

190110 190110 Förebyggande & Trygghet Rosenhäll 2A Nord x 7 Nej 
Involverade l samma 

händelse 

191118 191118 Förebyggande & Trygghet Rosenhäii3C x 7 Nej 
Vet ej 

anmälningsdatum 

191213 191213 Förebyggande & Trygghet Rosenhäii3C x 7 Nej 
Vet ej 

anmälningsdatum 

191130 191130 Vård & Omsorgsboenden Södertull x 7 Nej Samma händelse 
Vet ej 

anmälningsdatum 

191201 191201 Vård & Omsorgsboenden Södertull x Nej Samma händelse 
Vet ej 

anmälningsdatum 

190430 190411 Vård & Omsorgsboenden Trubaduren x 7 Nej 

190402 190402 Vård & Omsorgsboenden Västanvinden 2A x Nej 

190131 190131 Vård & Omsorgsboenden österängen C x 7 Nej 
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Sammanställning Tillbud/Arbetsskada 2018-2019 

Tillbud Arbets.;kada Annat Kalegon 

190613 190612 Sam & Unga Familjeförskolan x Nej 

190307 190214 Barn & Unga Familjehem & Familjerättsenheten x 8 Ja 

190614 190605 Hemtjänst Asen x Ja 

190910 190823 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Banjovägen x Nej 

190702 190624 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Hasselbacken x 8 Nej 

190814 190614 Slöd & Service Aprilvägen 7 x Nej 

190112 190110 Stöd & Service Sandliden 3 x 8 Nej 

190405 190404 Vård & Omsorgsboenden österängen 3:1 x 8 Ja 

190801 190725 Vård & Omsorgsboenden Österängen 6:2 x Nej 

190801 190725 Vård & Omsorgsboenden österängen 6:2 x 8 Nej 

190823 190820 Vård & Omsorgsboenden österängen B x 8 Nej 



Sammanställning Tillbud/Arbetsskada 2018-2019 

Datum for Datum for det 
anmälan mtraffade 

Arbetsplats 

190324 190324 Vård & Omsorgsboenden österängen C x 9 Nej 



Sammanställning Tillbud/Arbetsskada 2018-2019 

Datum for Datum for det Sl>kllon 
anmalan mtraffade 

180830 180825 Stöd & Service Lagerbergsgatan 8 x 10 Nej 

180821 180819 Stöd & Service Lagerbergsgatan 8 x 10 Nej 

181219 181219 Stöd & Service Hovhultsvägens DV x 10 Nej Västtrafik 

181214 181214 Sam & Unga Athenagården x 10 Nej Brand 

181205 181208 Stöd & Service Lagerbergsgatan x 10 Nej 

181116 181116 Stöd & Service Stora Nygatan Servicebostad x 10 Nej 

190701 190701 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Centrumkontoret x 10 Nej 

190629 190629 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Järvstigen x 10 Nej Samma händelse 
Vet ej 

anmälningsdatum 

190624 190824 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Järvstigen x 10 Nej Samma händelse 
Vet ej 

anmälningsdatum 

190527 190527 Socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans Järvstigen x Elskada 10 Nej 
Vet ej 

anmälningsdatum 

Stöd & Service Skrinnargränd 2 x 10 Nej El olycka 

190726 190726 Stöd & Service Stora Nygatan Servicebeslad x 10 Nej 

190319 190319 Stöd & Service Stora Nygatan Servicebostad x 10 Nej 

190726 190726 Stöd & Service Stora Nygatan Servicebostad x 10 Nej 

? ? Förebyggande & Trygghet RosenMII3C x 10 Nej ? 

191216 191210 Vård & Omsorgsbeenden Ostarängen x 10 Ja 



Sammanställning Tillbud/Arbetsskada 2018-2019 

. ! ~ Sektoon Arbetsplats 

181023 181009 Barn & Unga Oppna förskolan Dalaberg x 11 Nej 

Tillhor 
(annan anmalan) 



Sammanställning TiDbud/Arbetsskada 2018-2019 

D• tum for l Oatu~ for det Scktfon Arbets lats 
anmalan 1ntraftade p 

nllbud A11>etsskatU Annat Kategon Frånvaro Tillhor Ovn kommentar 
~nnananma~nl 9 

191216 191216 Förebyggande & Trygghet Rosenh~ll 2A 12 Ja 



Sammanställning Tillbud/Arbetsskada 2018-2019 

Datum for Datum for det Scktl 
anmälan mtraffade on 

190306 190225 Hemtjänst 

190614 190605 Hemtjänst 

190630 190629 Förebyggande & Trygghet 

190203 190203 Förebyggande & Trygghet 

Hedegärde x 

Asen x 

Rosenhäii2A x 

Rosenhäll Korttids x 

13 

13 

13 

13 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Tillhor 
(annan anmalan) 



Sammanställning Tillbud/Arbetsskada 2018-2019 

Datum for det Sektion 
mtraffade 

181231 181231 Hemtjänst Nsttpetrulten 

Arbetsplats Tillbud Arbotsskada Annat Kategori Frånvaro 

x 6(14) Nej 

Tillhör 
{annan anmalan) 

RyggsmArta efter 
inbromsning 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2020-02-10 Dnr SN 2020/00004 

  

 

Handläggare 

Sekreterare Charlotte Larsson 

Telefon 0522-69 70 22 
charlotte.a.larsson@uddevalla.se 

 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delege-

ringsordning 2020 

Sammanfattning 

Följande beslut enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

 

 Förteckning över beslut av förste socialsekreterare 2020-02-10. 

 Förteckning över beslut av ordföranden 2020-02-10. 

 Förteckning över beslut av ordföranden 2020-01-31. 

 Arbetsutskottets beslut/protokoll 2020-02-05.       

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 

 

   



  Beslutsförteckning 
Socialtjänsten 

 

2020-02-10 
  

 1 (3) 

 

Sida 1 av 3 
 

 

 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Beslutsförteckning till socialnämndens sammanträde 2020-02-19 

 

 

*Nummer i delegeringsordningen 

 

Personnr/ 

diarienr 

Namn och adress Beslut Besluts- 

datum 

Beslut av 
(befattning och 

namn) 

Nr* 

WADE-

2019-00045 

Fazer Food Services 

AB, Lindhagensgatan 

120, 112 51 

Stockholm, med 

organisationsnummer 

556045-1907 

att bevilja Fazer Food 

Services AB tobakstillstånd 

i enlighet med 5 kap. 3§ 

Lag om tobak och likande 

produkter, enligt ansökan 

om stadigvarande 

försäljning till allmänheten 

vid MR Grodan 

2020-01-17 Ninni 

Söderving 

Enhetschef 

vid 

förebyggand

eenheten 

8:1 

WADE-

2019-00039 

Ö&B Aktiebolag, 

Box 143, 596 23 

Skänninge, med 

organisationsnummer 

556439-8120. 

att bevilja Ö&B Aktiebolag 

tobakstillstånd i enlighet 

med 5 kap. 3§ Lag om 

tobak och likande 

produkter, enligt ansökan 

om stadigvarande 

försäljning till allmänheten 

vid Ö&B Uddevalla 

2020-01-17 Ninni 

Söderving 

Enhetschef 

vid 

förebyggand

eenheten 

8:1 

WADE-

2019-00017 

City Gross Sverige 

AB, Box 20, 281 21 

Hässleholm, med 

organisationsnummer 

556597-2451 

att bevilja City Gross 

Sverige AB tobakstillstånd 

i enlighet med 5 kap. 3§ 

Lag om tobak och likande 

produkter, enligt ansökan 

om stadigvarande 

försäljning till allmänheten 

vid City Gross Uddevalla 

2020-01-17 Ninni 

Söderving 

Enhetschef 

vid 

förebyggand

eenheten 

8:1 

22-2020-

00001 

Musikföreningen 

Adrian, Bastionsgatan 

22, 45150 Uddevalla, 

med 

organisationsnummer 

858500-6284 

att bevilja Musikföreningen 

Adrian serveringstillstånd 

jämlikt 8 kap. 2 § 

alkohollagen enligt ansökan 

tillfälligt tillstånd till 

allmänheten, vid 

Kulturhuset Bastionen, för 

servering av vin, starköl 

och andra jästa drycker 

2020-01-31 mellan kl. 

21.00 – 01.00 i 

restaurangen, samt 

2020-01-22 Pernilla 

Gilvad 

Tillståndsha

ndläggare 

7:12 



  Beslutsförteckning 
Socialtjänsten 

 

2020-02-10 
  

 2 (3) 

 

Sida 2 av 3 
 

 

att villkor om två (2) 

förordnade ordningsvakter 

ska vara uppfyllt 

WADE-

2019-00016 

Henric Mörk, 

Malvavägen 12, 451 

54 Uddevalla, med 

organisationsnummer 

631011-4811 

att bevilja Henric Mörk 

tobakstillstånd i enlighet 

med 5 kap. 3§ Lag om 

tobak och likande 

produkter, enligt ansökan 

om stadigvarande 

försäljning till allmänheten 

vid Antonssons Tobak 

2020-01-27 Ninni 

Söderving 

Enhetschef 

vid 

förebyggand

eenheten 

8:1 

WADE-

2019-00035 

Coop Väst AB, Box 

50 746, 202 70 

Malmö, med 

organisationsnummer 

556981-3172 

att bevilja Coop Väst AB 

tobakstillstånd i enlighet 

med 5 kap. 3§ Lag om 

tobak och likande 

produkter, enligt ansökan 

om stadigvarande 

försäljning till allmänheten 

vid Coop Skogslyckan 

2020-01-27 Ninni 

Söderving 

Enhetschef 

vid 

förebyggand

eenheten 

8:1 

WADE-

2019-00036 

Coop Väst AB, Box 

50 746, 202 70 

Malmö, med 

organisationsnummer 

556981-3172 

att bevilja Coop Väst AB 

tobakstillstånd i enlighet 

med 5 kap. 3§ Lag om 

tobak och likande 

produkter, enligt ansökan 

om stadigvarande 

försäljning till allmänheten 

vid Coop Ljungskile 

2020-01-27 Ninni 

Söderving 

Enhetschef 

vid 

förebyggand

eenheten 

8:1 

WADE-

2019-00037 

Coop Väst AB, Box 

50 746, 202 70 

Malmö, med 

organisationsnummer 

556981-3172 

att bevilja Coop Väst AB 

tobakstillstånd i enlighet 

med 5 kap. 3§ Lag om 

tobak och likande 

produkter, enligt ansökan 

om stadigvarande 

försäljning till allmänheten 

vid Stora Coop Torp 

2020-01-27 Ninni 

Söderving 

Enhetschef 

vid 

förebyggand

eenheten 

8:1 

21-2019-

00036 

Coop Väst AB,Box 

780, 451 26 

Uddevalla. Org nr 

556981-3172 

att bevilja Copp Väst AB 

serveringstillstånd jämlikt 8 

kap. 2 § alkohollagen enligt 

ansökan om ändrat 

tillstånd, enligt ny ritning, 

för servering av 

alkoholdrycker vid Coop 

restaurang i Torp 

köpcentrum. 

2020-01-14 Ninni 

Söderving, 

Enhetschef 

vid före-

bygganden-

heten 

7:6 

26-2019-

00044 

Mat&Kultur i 

Kvänum AB, 

att bevilja Mat&Kultur i 

Kvänum AB 

2020-01-07 Björn 

Hernius, 

7:14 
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Götaplatsen 1, 535 30 

Kvänum. Org nr 

556892-8476 

serveringstillstånd jämlikt 8 

kap. 2 § alkohollagen enligt 

ansökan om tillfälligt 

tillstånd till slutet sällskap, 

vid Benders Sverige AB, 

2020-01-11 för servering 

av spritdrycker, vin, starköl 

och andra jästa 

alkoholdrycker mellan 

kl.17.00 – 02.00 i Benders 

fabriks lokaler, 

Kärranäsvägen 24 i 

Uddevalla (enligt bifogad 

ritning) samt 

att minst två förordnade 

ordningsvakter ska 

tjänstgöra under hela 

serveringstiden. 

tillstånds-

handläggare 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2020-02-11 Dnr SN 2020/00003 

  

 

Handläggare 

Sekreterare Charlotte Larsson 

Telefon 0522-69 70 22 
charlotte.a.larsson@uddevalla.se 

 

Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls: 

 

 Avtal om samverkande sjukvård i Uddevalla kommun 2020-2021 (SN 2020/44. 

 Beslut från IVO gällande kontroll av tillstånd för konsultverksamhet (SN 2019/213). 

 Antagande av ny resepolicy för Uddevalla kommun (SN 277213 DOK). 

 KF beslut 2020-01-08 § 10 Socialnämndens avrapportering från flerårsplan 2019-

2021 (SN 2019/217)    

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialnämndens månadsmått 

 

Januari 2020 

 

 

 



Innehållsförteckning 

Socialnämndens månadsmått  

       Bild nr 

Personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken)     

-total kostnad jämfört med försäkringskassans ersättning samt socialtjänstens budgettäckning     4 

-DIAGRAM UTGÅR FROM 2019 kostnad för utförda timmar jämfört med försäkringskassans  

ersättning samt socialtjänstens budgettäckning         5 

- ackumulerad kostnad i tkr för de 20 första timmarna till försäkringskassan jämfört med budget    6 

- DIAGRAM UTGÅR FROM 2019 ackumulerad kostnad i tkr för administration jämfört med budget   7 

 

 

Personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)     

-ackumulerad kostnad i tkr jämfört med budget      8 

 

 

Boende enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 

-köpta boendeplatser för vuxna, kostnad i tkr jämfört med budget    9 

-köpta boendeplatser barn och ungdom, kostnad jämfört med budget   10 

 

 

Placeringar inom IFO (Individ- och familjeomsorg) 

-familjehemsplaceringar barn och ungdom enligt SoL (Socialtjänstlagen)  och LVU  

(Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga)    11 

-köpta institutionsplaceringar barn och ungdom enligt SoL (Socialtjänstlagen)  och LVU  

(Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga)    12 

-köpta institutionsplatser, missbruk och beroende vuxna enligt SoL (Socialtjänstlagen)  och LVM 

(Lag om vård av missbrukare i vissa fall)     13  

-köpta institutionsplatser, socialpsykiatri enligt SoL (Socialtjänstlagen)   14 

 

 

Ensamkommande barn 

-antalet nyanlända ensamkommande varje månad, och hur de placerats vid ankomst  15 

-antalet ensamkommande barn i kommunen med pågående placering   16 

 

 

Försörjningsstöd enligt SoL (socialtjänstlagen) 

-antal hushåll med försörjningsstöd per månad     17 

-utbetalat försörjningsstöd per månad        18 

-12 månaders rullande uppföljning, bruttokostnad    19 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 

Socialnämndens månadsmått  

 

       Bild nr 

Hemtjänst och boendestöd enligt SoL (socialtjänstlagen) och LOV (Lag om valfrihetssystem) 

Hemtjänststatistiken är under omarbetning till följd av nytt ersättningssystem – återkommer med information senare 

 

Betalningsansvar för utskrivningsklara från slutenvård (sjukhusvård) 

-betalningsansvar somatik och demens ackumulerat per månad, årsvis åren 2017-2019  20 

-betalningsansvar psykiatri ackumulerat per månad, årsvis åren 2017-2019   21 

 

Andel timmar utförare boendestöd 

Andel boendestöd som utförs av kommunen respektive extern utförare   22 
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Köpta platser psykiatri 
Nettokostnad och nettobudget institutionsplaceringar 2020

Underskott bokslut 2019, +103 tkr

Nettobudget ack

Nettokostn ack inkl bidr Migrationsverket

För en placerad person är kommunen berättigad till ersättning från Migrationsverket för "varaktig 
vård". Den blå kurvan beskriver nettokostnader inkl beräknat bidrag från Migrationsverket och visas  
för hela året from månadsmåtten för augusti 2017.
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Socialnämndens ärendebalanslista februari 2020 

 

Initierats Fråga Kommentar 

 

2019-11-20 § 190 

 

Christina Nilsson (KD) önskar informa-

tion om hur socialtjäsnten möter beho-

vet av olika typer/grader av demens-

vård. 

 

 

2019-12-17 § 204 Stefan Skoglund (S) önskar information 

om hur socialtjänsten planerar att arbeta 

med anhörigstöd. 

 

 

2019-12-17 § 204 Jan-Olof Andersson (S) önskar infor-

mation om anhöriganställningar inom 

socialtjänsten. 

 

 

 


	Föredragningslista
	2.  Verksamhetsberättelse 2019 - socialnämnden
	3. Ändringar i socialnämndens delegeringsordning
	4. Remiss från kommunstyrelsen gällande riktlinjer för arbetetmed nationella minoriteter i Uddevalla kommun
	5. Remiss från kommunstyrelsen gällande avveckling avmötesplats Tureborg
	7. Kvalitetsberättelse 2019
	8. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019
	12. Redovisning av arbetsskador och tillbud inom socialtjänsten 2019
	13. Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning
	14. Anmälan av inkomna skrivelser
	15. Socialnämndens månadsmåttJanuari 2020
	16. Socialnämndens ärendebalanslista februari 2020



