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KF § 190 Dnr 2018/308

Inkallelseordning i nämnder och styrelser 2018 till 2022

I kommunallagen, 6 kap 16 §, föreskrivs att ”Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska 
fullmäktige bestämma i vilken ordning de ska tjänstgöra.”

BESLUT

Vid ordinarie ledamots frånvaro ska till tjänstgöring kallas i första hand ledamotens 
personliga ersättare och i andra hand ersättare från det parti för vilket ledamoten valts.

Om ingen av dessa ersättare kan tjänstgöra ska ersättare från annat parti kallas varvid 
respektive parti bestämmer att följande turordning ska gälla mellan andra partiers ersättare

För Arbetarpartiet Socialdemokraterna: S, V, L, C, KD, M, SoL, SD

För Centerpartiet: C, S, L, V, SoL, M, KD, SD

För Kristdemokraterna: KD; M, SD, SoL, L, V, S, C

För Liberalerna: L, C, S, V, SoL, KD, M, SD

För Moderaterna: M, SoL, SD, KD, L, S, V, C

För Sverigedemokraterna: SD, M, KD, SoL, L, S, V, C

För Sölvesborg och Lister partiet: SoL, M, SD, KD, L, C, S, V

För Vänsterpartiet: V, S, L, C, KD, M, SoL, SD

Det angivna tillvägagångssättet ska tillämpas, såvida det inte i lag eller författning föreskrivs 
något annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring.
______
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KALLELSE

   Sammanträdesdatum

 OMSORGSNÄMNDEN                                                                                                        2019-11-21

ON § Dnr 2019/25

Redovisning av brukarundersökning - Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?

Hanna Johansson, kvalitetsutvecklare, redovisar Sölvesborgs del i 
Socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen?” 

Denna brukarundersökning är en rikstäckande undersökning av äldres 
uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst, dels att ta 
fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv. Det 
möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även 
utvärderas och utvecklas i linje med vad personer som tar emot omsorg 
tycker.

Förslag till
BESLUT

Informationen tas till handlingarna.  
 
______
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KALLELSE

   Sammanträdesdatum

 OMSORGSNÄMNDEN                                                                                                        2019-11-21

ON § Dnr 2019/24

Ekonomi- och verksamhetsinformation - budgetuppföljning 2019

Budgetuppföljning t o m oktober 2019. Förvaltningschef och 
verksamhetschefer redovisar siffror och prognoser för respektive verksamhet.

Förslag till
BESLUT

Informationen tas till handlingarna.

______
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MÅNADSUPPFÖLJNING 2019

Årsbudget

2019

Budget 

2019

jan-okt

Utfall inkl 

periodisering 

2019 jan-okt

Avvikelse 

2019

jan-okt

Avvikelse 

föregående 

period

Prognos 

årsavvikelse

Förvaltningsgemensam 13 837 11 551 11 398 153 156 1 098

Myndighet och kontroll 8 563 892 -7 928 8 820 8 672 7 906

Hemtjänst 72 779 67 880 71 252 -3 372 -3 248 -3 880 

HSL och Särskilt boende 184 504 154 961 159 139 -4 178 -3 699 -4 912 

Funktionshinder 75 716 63 749 65 321 -1 572 -987 -1 247 

355 399 299 033 299 182 -150 894 -1 035 

Kommentarer till utfallet:

Personalkostnader +13 tkr.

Utköp av tjänst 507,6 inkl PO 706,6 tkr, för 3 mån har vi fått tillbaka 177 tkr. För ON blir det en kostnad på 530 tkr.

IT, -183 tkr, vilket beror på Kostnaden för supporten för utbildningsdockan för HSL kom 2019 men skulle tillhöra projektets

bidrag 2018, vilket är ca 104 tkr.

Kostnader för licenser på 113 tkr tillhör inte denna perioden.

Totalt sett är det överskott på 1 098 tkr, vilket beror på att omsorgsförvaltningen mottagit nationella stimulansmedel.

Årsbudget

2019

Budget 

2019

jan-okt

Utfall inkl 

periodisering 

2019 jan-okt

Avvikelse 

2019

jan-okt

Avvikelse 

föregående 

period

Prognos 

årsavvikelse

Omsorgsnämnden, övr nämnder 1 473 1 228 1 233 -6 -79 0

Administration 3 385 2 829 2 501 328 308 300

Resurspott hemtjänst 11 366 2 894 -2 907 5 801 5 200 6 500

Betalningsansvar 400 333 0 333 300 400

Myndighetsenhet 6 262 5 244 4 957 287 347 200

Bostadsanpassning 2 365 1 971 1 268 703 508 0

Institutionsplaceringar 4 074 3 401 4 644 -1 243 -595 -1 450 

Omsorgsnämndens förfogande 80 67 80 -13 270 0

Stängd  avdelning, Svalan 778 778 0 778 778 778

Mötesplatser 3 166 2 639 2 293 346 312 150

Bidrag till pensionärer 110 92 114 -22 -31 -22 

LSS-ärenden 1 238 972 861 111 48 -150 

Sjuklöner privata 400 333 357 -24 -25 -100 

F-kassan 20 f timmarna 8 108 6 756 6 107 649 579 650

Intäkter, äldre -31 089 -25 728 -26 257 529 518 400

Intäkter, funktionshinder -3 252 -2 665 -2 719 54 51 0

Intäkter, HSL -302 -252 -460 208 184 250

8 563 892 -7 928 8 820 8 672 7 906

Kommentarer till utfallet:

Resurspott hemtjänst: trenden med minskade beviljade timmar har fortsatt. + 5 801 tkr. Årsprognos beräknas överskott 6 500 tkr

Institutionsplaceringar: Betalat för juni-oktober på Sjöarp. En tillfällig placering  juni - november har inneburit ett underskott. Personliga

assistents kostnader för försening av hemgång har belastat detta konto med 310 tkr. Underskott 1 243 tkr. Årsprognos underskott 1 450 tkr.

Adm: visar ett överskott om 328 tkr pga ej tillsatt kuratorstjäns del av år. Årsprognos beräknas om 300 tkr i överskott.

Betalningsansvar: det har inte varit någon kostnad till regionen under året gällande hemgång från sjukhuset, överskott 333 tkr. 

 Årsprognosen beräkas om 400 tkr.

F-kassan 20 f timmarna: det finns budgetmedel till ytterligare två brukare 649 tkr, årsprognos beräknas om överskott 650 tkr.

LSS-ärenden: visar ett överskott om 111 tkr, årsprognos  beräknas bli ett underskott om 150 tkr pga ny brukare med LSS beslut

Stängd avd Svalan:överkott av medel pga stängd enhet på Svalan om 778 tkr.

Intäktsbudget: beräknas årsprognosen visa 650 tkr.

Område

Omsorgsförvaltningen

Område

Myndighet och kontroll
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Område

Årsbudget

2019

Budget 

2019

jan-okt

Utfall inkl 

periodisering 

2019 jan-okt

Avvikelse 

2019

jan-okt

Avvikelse 

föregående 

period

Prognos 

årsavvikelse

Administration 5 657 4 710 4 193 517 458 425

Centralt 3 808 3 186 3 311 -125 -111 -200 

Hemtjänstgrupper , inkl natten 56 205 54 206 58 455 -4 249 -3 796 -4 700 

Bemanning 1 167 980 911 69 -108 0

Larm 2 781 2 328 2 042 287 254 300

Övriga insatser 3 088 2 410 2 280 130 55 295

Övriga särskilda boenden 73 61 61 -1 -0 0

72 779 67 880 71 252 -3 372 -3 248 -3 880 

Kommentarer till utfallet:

Administration: Överskott på grund av vakant enhetschefstjänst under två månader i början av året samt en reducering efter

 sommaren och året ut. Här ligger även utbildningspengar som ska fördelas ut på enheterna.

Centralt: Ej budgeterade medel för mattransporter på Lister samt kostnader för arbetskläder ger underskott på -200 tkr.

Hemtjänstgrupper , inkl natten: Underskottet beror på att fler timmar än beviljat planeras ut. Minskat antal hemtjänsttimmar.

 försvårar omställningar. Kostnader för semestrar, fyllnad, övertid och sjukdagar

Bemanning: Utökningen på bemaningen reglerad. Beräknas årsprognos 0.

Larm: Beräknat överskott på grund av lägre kostnader än beräknat.

Övriga insatser: Beräknat överskott totalt på 295 tkr. Minus på avlösarservice och ledsaging men större överskott på palliativt.

Övriga särskilda boenden: Årsprognos 0. Vissa kostnader för lägenhet på Lärkvägen - plockas från en reparationsfond.

Årsbudget

2019

Budget 

2019

jan-okt

Utfall inkl 

periodisering 

2019 jan-okt

Avvikelse 

2019

jan-okt

Avvikelse 

föregående 

period

Prognos 

årsavvikelse

Administration 8 142 6 726 7 937 -1 211 -979 -1 500 

Särskilt boende 122 169 102 913 105 036 -2 123 -1 638 -2 727 

Palliativ vård, SÄBO 571 476 611 -135 -169 -169 

Trygg Hemgång 1 543 1 299 1 408 -109 -100 -125 

Korttidsboende, Utsikten, Pilen 13 336 11 217 11 345 -128 -300 500

Palliativ vård , Korttidsboende 279 232 313 -81 -99 -81 

HSL, ssk  exkl delegerade ärende 20 572 17 181 17 596 -415 -445 -650 

Delegerade ärende 3 771 3 142 2 907 235 172 250

Rehab 6 530 5 449 5 515 -66 -69 -110 

Medicintekniska hjälpmedel 5 821 4 851 4 992 -141 -91 -300 

Dagverksamhet Sunnabo 1 770 1 475 1 479 -4 19 0

184 504 154 961 159 139 -4 178 -3 699 -4 912 

Kommentarer till utfallet:

Administration: Avvikelsen personalkostnader -1 211 tkr. Det är 1,8 ÅA ofinansierade omsorgsadministratörer 2019

 samt sedan Aug en överkompenserad sjukskrivning om 50% omsorgsadministratör som helt bekostas av verksamhet säbo/HSL

säbo/hsl administrationen har även ett underskott om -120 tkr på beredskapsersättning chefer då fler chefer har beredskap i denna verksamhet

Säbo: Avvikelsen är -2 123 tkr, vilket fortsatt främst beror på Svalan, Slottsgården och Falkalyckan.

Svalan:  Totalt -69 tkr för oktober månad. Avvikelsen omfattar sjuk kostnader, semesterlöner och pool lön.

-30 tkr i sjuklön, -48 tkr i semesterlön, - 36 tkr i pool lön, - 9 tkr PO.   Ordinarie arbetstid ligger på + 55 tkr.

Totalt jan-okt ligger avvikelsen på - 565 tkr och beror på sjuklön och semsterlön. Årsprognos - 700 tkr

Utsikten/Ängsgården: har en sjukskrivning på natten samt annan frånvaro som de inte kan använda flyt till och har fått använda vikarier.

Ett visst ökat semesteruttag och korttidsfrånvaro belastat oktober men utfallet snarlikt september.

Slottsgården:  Arbetade timmar i oktober 5436,8. 5370 budgeterade timmar ger 66,8 timmar arbetade för mycket i oktober månad. 

Introduktion 72 timmar (oktober), Ledsagning 14,5 (oktober),  17 timmar palliativ vård, 98 timmar Digilitt, 141,5 utökad bemanning= 256,5).

Vilket ger ett minus på arbetade timmar med 189,7 timmar jämfört med budgeterade timmar för verksamheten.

Falkalyckan: övergripande sett täcker månadslönen kostnaden för timlönen. Underskottet orsakas främst av en hög 

korttidsfrånvaro, semesterlön för månadsanställda samt semesterlön för timanställda.

Trygg Hemgång: har ngn tilldelad budget för vikarier eftersom Trygg Hemgång tidigare var ett projekt utan egen budget. 

Denna posten helt enkelt missats. Detsamma gäller budget för sjuklön. Årsprognos -125 tkr

Sjuksköterskeorganisationen: Enbart budget för  20 dagars uttag istället för 28. vilket hittills ger underskott på 550  ́ 

Flera medarbetare med många innestående och sparade semesterdagar (totalt 683dagar) pga att de inte kunnat ta ut semester tidigare år 

pga flertalet vakanser. Förväntat underskott på helår 2019 uppskattas till ca 250 .́ Individuell handlingsplan finns för uttag

Rehab: Utfallet för personalkostnaderna i oktober månad är 477 tkr gentemot budgeterade 493 vilket genererar ett överskott på + 16 tkr. 

Årsprognosen är 150 tkr plus

Hemtjänst

Område

HSL och Särskilt boende
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Årsbudget

2019

Budget 

2019

jan-okt

Utfall inkl 

periodisering 

2019 jan-okt

Avvikelse 

2019

jan-okt

Avvikelse 

föregående 

period

Prognos 

årsavvikelse

Administration 6 393 5 315 5 410 -95 -84 -50 

Psykiskt funktionshindrade 2 540 2 132 1 995 137 154 150

Personliga assistenter 5 861 5 093 6 732 -1 639 -1 299 -1 900 

Gruppbostäder 37 226 31 366 31 096 270 294 340

Daglig verksamhet 14 159 11 810 12 491 -681 -402 -585 

Barn och ungdom 6 090 5 161 4 598 563 564 950

Övriga insatser 3 447 2 872 2 999 -127 -214 -152 

75 716 63 749 65 321 -1 572 -987 -1 247 

Kommentarer till utfallet:

Ökad bemanning på Bokdungen med 0,75 ÅA.

Personlig assistans är personalkostnaderna -680 tkr, av detta beror -460 tkr på det nya ärendet. Ett nytt personligt assistans ärende

som startar 1 oktober som beräknas kosta 400-500 tkr i merkostnad pga introduktion/utbildning samt apt och handledning och kostnader för 

fördröjning av hemflytt. Men personalkostnaderna väntas minska något då stödpatrullen avslutar sitt projekt den 30/9. 

En negativ avvikelse på intäkterna med 797 tkr från försäkringskassan för personlig assistans, vilket beror på att en brukare har mer 

nattimmar än beslutade, någon har färre.

Dagcenterresor -586 tkr, saknar budget, har sedan 1 maj dämpat kostnaderna för resterande del av året genom att

köra en del resor i egen regi. Uppstarten av chauförsverksamheten den 1 november kommer att kosta innan den kommer ner i  

rätt kostnad enligt budget.

Barn och ungdom har ett överskott pga försäljning av platser till annan kommun.

Övriga insatser har ett underskott pga ett ökat behov av avlösare.

Område

Funktionshinder
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Hemtjänstkurvan 2019

2019-11-04
solvesborg.se

Sida 1
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Beviljade timmar (omräknade till 30 dgr/månad)
samt antalet ärenden (personer) 2019.

Exklusive delegerade HSL-timmar.

2019-11-04
solvesborg.se

Sida 2

10



Utfördelade timmar ur resurspotten

2019-11-04
solvesborg.se

Sida 3
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KALLELSE

   Sammanträdesdatum

 OMSORGSNÄMNDEN                                                                                                        2019-11-21

ON § Dnr 2019/87

Dagcenterresor - svar på frågor

Omsorgsnämnden tog den 18 juni 2019 beslut om att funktionshinder-
omsorgen ska använda budgetmedel till att anordna en egen chaufförs-
verksamhet dvs. sköta dagcenterresor i egen regi. 

Frågor har inkommit till omsorgsnämnden. Malena Sylvan, verksamhetschef, 
har skrivit ett svar.

 Beredning
Frågor gällande dagcenterresor, 2019-10-11
Svar på frågorna, Malena Sylvan, verksamhetschef, 2019-11-04

Förslag till
BESLUT

Omsorgsnämnden godkänner svaret.  
 
______
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Handläggare

Malena Sylvan, 0456-816330
malena.sylvan@solvesborg.se

Svar på brev ”Ang. dagcenterresor” från Jerry 
Håkansson daterat 191011
Hej

På uppdrag av omsorgsnämnden svarar jag, Malena Sylvan verksamhetschef, på 
nedan frågor.

Fråga; ”Har chaufförerna, som ska köra rätt utbildning o kompetens och hur är den 
styrkt?”

De som anställts som chaufförer har varierad bakgrund. Samtliga har kört 
tillsammans med bilskollärare för att säkerställa kompetens kring körning. 
Utbildning i säker lastning och förankring kommer ske innan vi börjar köra både 
teoretiskt och praktiskt. 

Fråga; ”Vet dom hur man handskas med personer som har epilepsi, är spastiska, är 
utåtagerande, inte kan kommunicera, är synskadade (blinda) eller sitter i rullstol?”

Vi har internutbildat chaufförerna kring bemötande av olika funktionsvariationer, 
lågaffektivt bemötande samt värdegrund och Lex Sarah (avvikelser).  Samtliga 
chaufförer har arbetstelefoner och vi kontrollerar att språkkraven uppfylls.

Fråga; ”Vem anser ni har ansvaret för att rullstolar och personer, sätts fast på ett 
korrekt sätt i bilarna?”

Ansvaret har chauffören som framför fordonet. Genomgång av säker lastning och 
fastspänning kommer göras. Vi kommer följa upp verksamheten noggrant. 

Fråga; ”Hur säkerställer ni att bilarna är korrekt utformade för verksamheten?”

Leasing/inköp av fordon som är anpassade för att transportera rullstolar och 
permobiler. Vanliga personbilar samt minibuss kommer också att användas.

Fråga; ”Hur ser ansvarsförsäkringen ut, gällande passagerarna?”

Trafikskadelagen (1975:1410) föreskriver ett strikt skadeståndsansvar där bilisters 
ansvarsförsäkring (trafikförsäkring) har ett direkt ansvar i förhållande till 
skadelidande. Skadelidande ska få ersättning när person eller sakskada uppkommit 
till följd av trafik med det försäkrade fordonet. Ersättning ska utgå för bland annat 
kostnader, sveda och värk, inkomstförlust och bestående men. Vi har också en 
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olycksfallsförsäkring utöver detta som även täcker in resor till och från dagliga 
verksamheten.

Fråga; ”Det kan väl i rimlighetens namn INTE vara befogat med en heltidstjänst, att 
samordna dessa resor?”

I uppstarten ser vi att det kommer behövas en heltidstjänst för att också kunna 
bistå och handleda chaufförerna i deras arbete. Tjänsten kommer att utvärderas 
efter hand och om möjlighet finns kommer denna person också få andra uppdrag 
för att fylla tjänsten alternativt sänks sysselsättningsgraden. 

Fråga; ”Budgeten ser ut att krascha rejält, vore lämpligt att Ni redovisar ingående, 
upplägget på ett möte?”

Budgeten för dagcenterresor 2019 är 1 511 tkr. Utfallet 2018 var 2 331 tkr, ett 
negativt resultat på – 820 tkr. Prognosen för 2019 var i mars månad en kostnad på 
2 750 tkr, vilket skulle ge en negativ avvikelse på -1 239 tkr. Nämnden fattade 
beslut att verksamheten ska köra dagcenterresorna till en kostnad av de 
budgetmedel som är befintliga, ett mindre tillskott kan bli aktuellt på max 300 tkr.  

Vi finns till hands om brukare eller anhöriga har frågor. 

Har du fler frågor får du gärna återkomma. 

Malena Sylvan
Verksamhetschef
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KALLELSE

   Sammanträdesdatum

 OMSORGSNÄMNDEN                                                                                                        2019-11-21

ON § Dnr 2019/66

Budget 2020

Föreligger förslag för Omsorgsnämndens budget 2020. 
 
Beredning
Förslag budget 2020  
On Au protokoll från 2019-11-07, § 100

FÖRSLAG – Kommunfullmäktige 

Omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna 
föreslagen budget för 2020.
  
______
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Budget 2020

- 1 -

Omsorgsnämnden

Under Omsorgsnämnden ingår omsorg för äldre och personer med 
funktionsnedsättningar.

Ordförande: Robert Lindén (SD)
Vice ordförande: Anders Fransson (M), Hillevi Colliander (S)
Förvaltningsledning: Annelie Kjellström, Lena Wilson-Ericsson, Camilla Ryrstedt, André Jönsson, 
Malena Sylvan

Driftkostnader, netto (tkr)
Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020

Förvaltningsgemensam -13 474 -13 837 -16 693
Myndighet och Kontroll                         3 548 -8 564 -57 311
Hemtjänst -77 524 -72 779 -27 386
HSL och Särskilt boende -181 687 -184 499 -181 734
Funktionshinder -74 073 -75 716 -80 259
Nämndens nettoram -343 210 -355 395 -363 383

OMSORGSNÄMNDENS MÅL
Strategiska områden Nämndmål 2020 Indikatorer
Livsmiljö
 Boende
 Natur- och 

kulturmiljöer
 Hållbar utveckling

Vi ska erbjuda olika boendeformer inom 
omsorgen.

Inom omsorgen för äldre ska det erbjudas 
aktiviteter på de särskilda boendena.

Vi ska erbjuda aktiviteter på våra öppna 
mötesplatser.

Personer med funktionsnedsättning ska beredas 
möjligheter att ta del av samhällets kultur-, natur- 
miljöer i Sölvesborg och dess närområde.

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg – sociala 
aktiviteter, andel.
Antalet genomförda aktiviteter 
och antal deltagare på öppna 
mötesplatser.
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 
där den boende har möjlighet 
till individuellt anpassad 
aktivitet per dag utanför 
bostaden, andel.

Arbete och näringsliv
 Nätverk
 Utbildning  
 Företagande

Omsorgspersonal ska ha rätt utbildning för sitt 
uppdrag/tjänst.

Frivilligverksamheten och samarbetet med 
föreningar ska utvecklas.

Alla inom insatsen daglig verksamhet ska erbjudas 
ett varierat utbud av arbetsinriktade verksamheter.

Antal medarbetare med 
undersköterskeutbildning.
Omsorgspersonal i boende 
med särskild service för äldre 
med adekvat utbildning, andel.
Antal personer i 
frivilligverksamheten.
Brukarbedömning daglig 
verksamhet LSS – inflytande, 
andel.
Brukarbedömning daglig 
verksamhet LSS – trivsel, 
andel.
Brukarbedömning daglig 
verksamhet LSS – 
verksamheten är viktig för 
brukaren, andel.
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Strategiska områden Nämndmål 2020 Indikatorer
Infrastruktur och 
kommunikationer
 Lokalt 
 Regionalt
 Digitalt

Den enskilde brukaren/patienten ska genom ny 
teknik öka sin självständighet.

Antal förskrivningar av 
tekniska och medicinska 
hjälpmedel.
Wifi på särskilda boenden.

Service och värdskap
 Bemötande
 Tillgänglighet
 Kvalitet

Brukare/patient och närstående ska vara nöjda 
med:

 Bemötandet
 Tillgängligheten
 Delaktighet/påverkan
 Trygghet

Vi har nöjda medarbetare.

Omsorgsnämnden har en budget i balans.

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg – 
helhetssyn, andel.
Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg – 
trygghet, andel.
Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg – bemötande, 
andel.
Kontinuitet inom hemtjänst.
Personer med hemtjänst 
äldreomsorg har en plan som 
innehåller dokumentation om 
hur personen deltagit vid 
upprättande/förändring av sin 
genomförandeplan.
Andel brukare inom omsorgen 
som har en aktuell 
genomförandeplan.
Medarbetarengagemang 
(HME) – motivationsindex.
Antal tillbud och arbetsskador.
Kostnad Per Brukare.
Ekonomisk uppföljning 
månatligen

Kvalitetsuppföljningsrutiner:

Nämndmål:
 Omsorgsnämnden och 

kommunfullmäktige fastställer 
övergripande mål i samband med beslut 
om budget.

 Aktiviteter på verksamhetsnivå antas av 
Omsorgsnämnden i december för 
nästkommande år.

 Nya handlingsplaner på enhetsnivå 
redovisas till Omsorgsnämnden i februari 
varje år.

 Patientsäkerhetsarbetet utgår från 
nämndens mål och antas av 
Omsorgsnämnden senast i mars årligen. 

Värdegrund:
 Omsorgsnämndens värdegrund för 

bemötande ska kontinuerligt diskuteras.

Ledningssystem:
 Ledningssystemet ska följas upp minst en 

gång/år. Det ska ske under våren och 

lämnas till Omsorgsnämnden för 
godkännande. 

 Vårdtyngdsmätning görs årligen på 
särskilda boenden vecka 15.

 Sammanställning och rapportering av 
avvikelser gällande hälso- och 
sjukvårdslagen görs halvårsvis.

 Patientsäkerhetsberättelse görs årligen 
senast i mars.

 Sammanställning och rapportering av 
klagomål och synpunkter, Lex Sarah och 
Lex Maria görs halvårsvis. En analys med 
åtgärdsförslag lämnas till 
Omsorgsnämnden. 

 Årlig genomgång och uppdatering av 
riktlinjer och rutiner beslutade av 
Omsorgsnämnden genomförs.  

Uppföljning:
 Öppna jämförelser, nationella 

brukarundersökningar ska användas för 
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uppföljning och analys av resultat. Rapport 
till Omsorgsnämnden med åtgärdsförslag. 

 Enkätundersökning internt eller SKL 
(Sveriges kommuner och landsting) görs 
årligen för omsorg funktionshinder. 
Rapport till Omsorgsnämnden med 
åtgärdsförslag.

 Årlig uppföljning av verksamheten genom 
analysdag. Information gällande nationella 
undersökningar samt lokala uppföljningar 
gällande kvalité för Omsorgsnämnd.

 Uppföljning övergripande görs i samband 
med årsbokslut.

FÖRVALTNINGSGEMENSAM
Verksamhetsbeskrivning
Personer som arbetar övergripande och strategiskt i 
omsorgsförvaltningen ligger organisatoriskt här.
Här finns personalkostnaderna för omsorgschef, 
verksamhetschefer, kvalitetsutvecklare och IT-
samordnare.
De specifika lagstiftningar som styr är de som styr 
omsorgens hela verksamhet; Socialtjänstlagen 
(SOL), Lagen om stöd och service (LSS) och 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Framtida utveckling
 Utveckla det strategiska arbetet inom 

omsorgsverksamheten genom att använda 
Stratsys som är ett mål- och 
resultatstyrningsverktyg. 

 Arbeta vidare med ledningssystemet samt 
kartlägga processerna i organisationen 
med hjälp av IT-stöd. 

 Fortsätta utveckla ledningssystem i 
organisationen.

 Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, 
med analys av nationella kvalitetsregister, 
för fortsatt strategiskt arbete i 
organisationen.

 Jämförelse nationellt för att öka 
effektiviteten och för god ekonomisk 
hushållning genom kostnad per brukare. 

 Arbeta med att minska sjuktalen inom 
förvaltningen. Följa frånvaron och arbeta 
med tidiga insatser vid sjukskrivningar 
mm.

 Utveckla den fackliga samverkan. 
 Fortsätta samverkan med regionen, 

gällande gemensam ledning och styrning 
av hälso- och sjukvården, i de delar som 

berör båda huvudmännen. Diskussion 
gällande gränsdragning samt övrig 
samverkan.

 Förbereda förvaltningen på omställning 
inför införandet av LOV särskilt boende 
våren 2020.

 Utvecklingen kring IT- och teknikstöd 
kommer att påverka arbetssätten inom 
omsorgsverksamheterna. 

 Planering och test utav olika tekniska 
lösningar i hemmet för att möjliggöra 
kvarboende. 

 Byte av kommunikationssystem 2020 
mellan kommun och region (obruten 
vårdkedja) från Prator till Mina planer.

 Fortsätta utbyggnaden av trådlösa nätverk 
på särskilda boenden för att kunna 
uppgradera trygghetslarmen till digitala 
trygghetslarm och annan digital teknik.

 Implementera det digitala 
innovationscentret, främst för HSL-
utbildning, för att praktiskt kunna öva och 
träna på olika moment för att säkerställa 
och höja kvalitén. 

 Införa tekniska hjälpmedel som kan bidra 
till en ökad stimulans och livskvalitet. 

 TV-kanalutbudet ska ses över i omsorgens 
gemensamhetsutrymmen.

 Utredning avseende språkkrav vid 
rekrytering ska genomföras.

 Införa ett kvalitetspris för att 
uppmärksamma och belöna team som 
framgångsrikt arbetat med kvalitet och 
ekonomi.

 En översyn ska göras för att säkerställa att 
alla anställda inom omsorgsförvaltningen 
har en tydlig arbetsbeskrivning och ett 
tydligt ansvar.

 Införa E-signering av medicin.
 Genomföra en utredning och upprätta en 

plan för den framtida omsorgen i 
Sölvesborg, baserad på ålderdemografin 
för en tioårsperiod.

 Utveckla kontrollfunktionen för enskilda 
utförare och för kommunens egen 
verksamhet. Detta i syfte att säkerställa att 
den enskilde får beviljade insatser.

Kommentarer till budgeten
Drift:
Kapitalkostnader -480 tkr
Inköp datorutrustning -530 tkr
Larmutrustning särskilt boende -700 tkr
Larm särskilt boende (underhåll) -200 tkr
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Larm funktionshinderenheten (underhåll) -150 tkr
Hyra program licenser -1 350 tkr
Utbildning – HLR, brand och förflyttning -300 tkr

  
Investeringar:
Digitala lås -60 tkr
Trådlösa nätverk -500 tkr
Verksamhetssystem -500 tkr
Delnings ställ fiber -160 tkr
E-health Innovation -130 tkr

VERKSAMHET MYNDIGHET OCH 
KONTROLL
Verksamhetsbeskrivning
Verksamheter som berör hela nämndens områden 
ligger organisatoriskt här som myndighetskontoret, 
omsorgsnämndens administration, Öppen 
verksamhet med mötesplatser, socialt innehåll på 
SÄBO, anhörigstöd, äldrekurator, 
institutionsplaceringar, betalningsansvar på 
sjukhuset, LOV-arbetet, bostadsanpassning, samt 
samtliga avgifter och övergripande 
utvecklingsprojekt. Statliga medel för bland annat 
stimulansmedel och övriga projektmedel finns 
oftast inom denna del. 

Här arbetar biståndshandläggare, SOL äldre och 
psykiatri samt LSS, avgiftshandläggare, 
nämndsekreterare, anhörigsamordnare, 
enhetschef/LOV-ansvarig, 
mötesplatschef/frivilligsamordnare, 
aktivitetssamordnare socialt innehåll, 
aktivitetsledare/mötesplatser, fixartjänsten, 
projektledare Digilitt, och äldrekurator mm.  
De specifika lagstiftningar som styr är: 
Socialtjänstlagen (SOL) Lagen om stöd och service 
(LSS), Lagen om samverkan (LOS) och Lagen om 
valfrihetssystem (LOV)

Framtida utveckling
 För brukare som är institutionsplacerade 

sker kontinuerliga uppföljningar och målet 
är att de ska kunna erbjudas placering 
inom kommunen. 

 Fortsätta arbeta med och för att kvalificera 
sig till stimulansmedel inom området 
psykisk ohälsa gällande både barn och 
vuxna. Samarbete mellan förvaltningarna i 
Sölvesborg samt med Region Blekinge 

 Behov finns av ett helhetsansvar för 
handläggning och budget gällande 
bostadsanpassningsbidrag. Idag är ansvar 
delat mellan två förvaltningar.

 Omsorgens avgifter inom samtliga 
områden har visat ett överskott de senaste 
åren, därför regleras intäktsbudgeten med, 
516 tkr.

 Följa arbetet med LOV inom hemtjänsten 
samt LOV i särskilda boende för att 

kontrollera och följa upp att 
förfrågningsunderlaget efterlevs.

 Upparbeta rutiner för samarbete med 
privat SÄBO-utförare Frösunda omsorg, 
både gällande erbjudande på individnivå 
samt ur ett helhetsperspektiv med att 
granska att den enskilde får sina behov 
tillgodosedda och att verksamheten 
uppfyller ställda krav.

 Omställningsarbetet gällande SÄBO-
platser i egen regi kontra privata utförare 
kommer att följas, Det blir påverkan på bl 
a hyresintäkterna när den enskilde väljer 
privat utförare. 

 Fortsätta följa Lagen om samverkan (LOS) 
och dess påverkan med tidig hemgång från 
slutenvården.

 Andelen LSS beslut personlig assistans har 
påvisat en ökning under 2019, följa och 
arbeta aktivt med att anmäla till 
Försäkringskassan..

 Bevaka olika förändringar i lagstiftningen 
som möjlighet till biståndsbeslut gällande 
trygghetsboende.

 Inventering av framtida boendebehov 
gällande LSS boende samt 
trygghetsboende.

 Avsluta Eu-projekt DigLitt i tre 
verksamheter, projektet innebär att höja 
personalens digitala kompetens för att 
bättre kunna använda tekniska lösningar 
inom omsorgens verksamheter. Arbeta 
fram implementeringsplan i verksamheten 
2020.

Öppen verksamhet
 Behovet av anhörigstöd för alla 

målgrupper ökar och nya former av 
insatser och stöd behöver utvecklas, 
kontinuerligt gällande anhöriga inom hela 
nämndens verksamhet..

 Fortsätta utveckla uppsökande verksamhet 
med att erbjudna hembesök till samtliga 
invånare som fyller 80 år 2019 och som ej 
har beviljade insatser. Analysera svaren 
från den enskilda och påvisa 
utvecklingsområden.
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 Äldrekuratorn har varit i tjänst sedan maj 
2019, fortsätta att upparbeta samarbete 
med biståndshandläggare samt övriga 
inom öppen verksamhet och inom 
förvaltningen för att nå målgruppen.

 Arbetet med att utveckla den digitala 
kompetensen hos seniorerna fortsätter 
under 2020 med IT-caféer på 
mötesplatserna med inbjuda gäster samt 
fixartjänstens utökade uppdrag med 
teknikservice till seniorer.

 Fortsätta utveckla mötesplatserna och 
frivilligverksamheten inklusive 
Guldkantstjänsten 2020, vara innovativa 
inom verksamhetsområdet för att hitta 
behov hos medborgarna.

 Aktivitetssamordnarens uppdrag med 
fortsatt utveckling av sociala innehållet på 
särskilda boende pågår även under 2020 
tillsammans med enhetschefer och 
socialainnehållsombud på SÄBO. 

 Utveckla samarbetet gällande Killebom 
och Kulturkalaset ytterligare till 2020.

 Aktivitetssamordnaren har under 2019 inte 
haft någon budget, 2020 läggs 75 tkr att 
använda till SÄBO

Myndighetsenheten
 Fortsatt arbete med att införa individens 

behov i centrum (IBIC) som behovsmodell 
vid samtliga utredningar gällande personer 
över 18 år i både SOL och LSS. Sedan1 
oktober 2019 utreds samtliga SÄBO enligt 
IBIC.

 Utreda handläggarnas område med 
utgångspunkt i - ska samtliga bedöma 
inom alla områden? 

 Utveckla och följa planering vid hemgång 
efter sjukhusvistelse med 

hemtagningsteam. Två 
biståndshandläggare bildar team med 
arbetsterapeut och sjuksköterska.

 Kommunen har kvalitetsansvar för beslut 
tagna av Försäkringskassan gällande 
personlig assistans. Särskild fokus under 
2019 är att arbeta fram rutiner och att 
genomföra kvalitetskontroller.

 Utveckla flödet vid inflyttning på särskilda 
boende, kartlägga samt utveckla 
processen.

 Kvalitetssäkra samtliga processer i 
biståndsbedömningen.

 Utveckla arbete med kollegiegranskning 
samt rättspraxisbevakning.

 Utveckla arbetet med samordnad 
individuell plan (SIP) samt implementera 
SIP-arbetet i äldreomsorgen.

 Utbilda biståndshandläggarna i alternativa 
kommunikationssätt i syfte att stärka 
individens delaktighet i 
myndighetsutövningen.

 Pröva insatserna med tekniska lösningar 
istället för med personella resurser.

 Utveckla samverkan med IFO samt Region 
Blekinge gällande gemensamma personers 
behov.

 Hitta former för att utveckla arbetet med 
korta biståndsbeslut gällande insatser där 
en förändring är trolig.

 Trend att LSS och 
socialpsykiatrihandläggaren blir 
involverad i ärenden som sedermera ej blir 
beslut p g a annan förvaltnings ansvar mm

 Matris nedan visar beviljade antal personer 
inom respektive lagrum, personer som fått 
avslag ligger ej med i antalet.

Myndighetskontoret 2019

Område Antal ärenden 
(beviljade)

Årsarbetare 
biståndshandläggare

SOL över 65 885 ärenden 6.0

Socialpsykiatri SOL  76 ärenden 1.0
LSS 210 ärenden 1,5

Totalt 1 171 ärenden 8,50

Avgiftshandläggare Samtliga taxor/avgifter 
och hyror i omsorgen

1,7

Kommentarer till budgeten
Drift:
Cura, kostnadshöjning personliga ombud -40 tkr
Socialt innehåll på särskilt boende -75 tkr
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Avgiftsökningar 516 tkr
Minskning av timmar i hemtjänstspotten 1 000 tkr

  
                      

VERKSAMHET HEMTJÄNST
Verksamhetsbeskrivning
Våra målgrupper är personer som bor i Sölvesborgs 
kommun och är i behov av stöd, omsorg och vård 
genom beslut av insatser enligt Socialtjänstlagen. 
Verksamheten utför beviljade insatser enligt 
Socialtjänstlagen för kommuninvånare boende i 
ordinärt boende. Annan lagstiftning som styr 
verksamheterna är bl a Hälso- och sjukvårdslagen. 

Verksamhetsområdet är organiserat i fem 
geografiska hemtjänstenheter som vardera leds av 
en enhetschef. I verksamhetsområdet arbetar ca 160 
medarbetare. Medarbetare på enheterna är 
omvårdnadspersonal, larmpersonal och planerare.

Varje enhet har egen planerare vars uppdrag 
innefattar den dagliga planeringen av beviljade 
hemtjänstinsatser i samtliga grupper på enheten.

Framtida utveckling
Hemtjänstenheterna

 Brukarperspektivet som grund för vårt 
uppdrag ska fortsätta utvecklas. Den 
enskildes delaktighet, möjlighet till 
påverkan och trygghet är viktiga fortsatta 
utvecklingsområden. Arbetet med 
genomförandeplaner ligger som grund för 
de beviljade insatserna och arbetet med att 
utveckla och förbättra dessa fortgår 
kontinuerligt.

 Verksamheten har ett stort behov av att 
fortsätta utveckla arbetsmetoder för att 
hantera förändringar av beviljade insatser, 
kopplat till bemanning och brukartid sk 
omställningar. Detta är ett viktigt 
utvecklingsområde både utifrån 
perspektivet en effektiv verksamhet, 
medarbetarnas arbetsmiljö och 
säkerställandet av att den enskilde får sina 
beviljade insatser. Under 2020 kommer 
hemtjänstens områdesfördelning i hela 
kommunen att förändras. Detta i syfte att 
få en jämnare fördelning av medarbetare 
anpassat efter brukarnas behov samt att få 
en bra sammansättning av medarbetare i 
grupperna. Byte av hemtjänstlokaler för 
landsbygdens hemtjänstgrupper kommer 

också att ske. I förlängningen kommer hela 
landsbygdens hemtjänst att ha sina lokaler 
på Svalan. Detta innebär sex 
hemtjänstgrupper i gemensamma lokaler 
som kan samarbeta och möjliggöra 
snabbare omställningar allt eftersom 
behoven förändras. Duvan inrymmer alla 
stadens grupper i sina nyrenoverade 
lokaler.

 Utveckla användandet av 
verksamhetsmåtten beviljad tid, planerad 
tid och utförd tid för att kvalitetssäkra 
verksamheten och säkerställa att rätt 
insatser utförs.

 Fortsatt utveckling av en behovsanpassad 
verksamhet utifrån beslutad brukartid.

 Fortsatt utveckling av den dagliga 
planeringen utifrån logistik, kontinuitet 
och kontaktmannaskap.

 Fortsatt utveckling och säkerställande av 
den sociala dokumentationen i 
omvårdnadsarbetet.

 Arbeta fram bra metoder för att analysera 
och arbeta med resultaten från 
brukarundersökningen. Detta i syfte 
förbättra resultaten, öka kvaliteten i 
verksamheten. 

 Projekt pågår för utförande av inköp av 
dagligvaror i hemtjänsten. Målsättningen 
är att under 2020 utifrån det resultatet 
införa ett nytt arbetssätt i samarbete med 
myndighetsenheten.

 Fortsatt fokus på det sociala innehållet för 
att stärka den enskilde individen vid 
utförande av hemtjänst.

 Allt fler brukare med omfattande behov av 
vård och omsorg kräver att vi fortlöpande 
utvecklar arbetsmetoder för att möta dem i 
det ordinära boendet.

 Påbörja utbildning/implementering av 
individens behov i centrum (IBIC) från 
myndighetsutövning till verkställighet.

 Fortsatt dialog kring individuell 
lönesättning.

 Fortsätta införandet av välfärdsteknik som 
komplement/alternativ till befintliga 
hemtjänstinsatser.

 Fortsatt teknisk utveckling inom 
larmarbetet.
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Hemtjänsten 2019

Enhet *Antal 
brukare

*Beviljade 
timmar

Antal personal Enhetschefer Planerare i 
%

Duvan/Falkvik 122 2619 24 1,00 1,0 
Innerstan Norra 63 1188 28 1.00 1,0
Innerstan Södra 128 2455 33 1.00 1,0 
Lister 186 2858 32 1,00 1,5
Norje/Sandbäck 76 1500 18 1,00 0,5
Totalt 575 10620 135 5,00 5,0

*(Siffrorna är tagna från augusti månads uppföljning, inkl HSL)

Kommentarer till budgeten
Drift:
Transportkostnader matdistribution -128 tkr
Städkostnader basstäd hemtjänst -90 tkr
OB ersättning -241 tkr
Semesteruttag ÖSG -127 tkr 
Hjälpmedel arbetsmiljö i hemtjänsten -54 tkr

Investeringar:
Inventarier hemtjänst -100 tkr

VERKSAMHET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
OCH SÄRSKILT BOENDE.
Verksamhetsbeskrivning 
Omfattar de verksamheter vars innehåll styrs direkt 
av Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). Särskilda boenden avser 
såväl bostäder för personer med demenssjukdom, 
såsom bostäder för personer med somatisk 
sjukdom. Korttidsboendet Utsikten avser 
korttidsvård, palliativ vård och avlastning. 
HSL avser både hemsjukvård(ordinärt boende) 
samt hälso- och sjukvård på omsorgens särskilda 
boenden, daglig verksamhet inom äldreomsorg och 
funktionshinderomsorg. Hälso- och 
sjukvårdsorganisationen arbetar i hela 
organisationen. Trygghemgångsteamet arbetar med 
att verkställa tidsbegränsade beslut för personer 
som skrivits ut från sjukhus till ordinärt boende. 
Sunnanbo verkställer beslut om dagvård för vissa 
personer med demensdiagnos.

Hälso-och sjukvårdsorganisationen
Organisationen består 2019 utav: 

 28 sjuksköterskor. (+ en inrättad 
obudgeterad, samt 1st AST-tjänst ssk)

 4 fysioterapeuter/sjukgymnaster. 
 6 arbetsterapeuter. (+ en inrättad 

obudgeterad, samt delar av BAP-
handläggare AT 0.3åa)

 Organisationen är förstärkt på viss tid av 2 
undersköterskor samt 1 rehab assistent.

 2 enhetschefer 
 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

Hälso-och sjukvårdspersonalen arbetar på särskilda 
boenden, korttidsboendena Utsikten och Pilen, 
bostäder med särskild service, dag/daglig 
verksamheten samt i hemsjukvården. 
Sjuksköterskegruppen bemannar dygnet runt samt 
rehab-personalen under dagtid.

Antal patienter som har utsedd patientansvarig 
sjuksköterska (PAS) och rehab personal vid behov.

 290 patienter ca.(boenden SOL samt LSS)
 190 - 200 patienter ca. (hemsjukvård)

Ansvaret för hälso- och sjukvård gäller upp till 
sjuksköterske-, arbetsterapeut- och 
fysioterapeutsnivå.

Framtida utveckling
Hälso-och sjukvårdsorganisationen

 Fortsätta utveckla mobila lösningar för 
HSL-personalen inom främst 
hemsjukvården.

 De nationella kvalitetsregistren för de mest 
sjuka äldre kommer fortsätta vara viktigt 
att prioritera. Det krävs samverkan mellan 
olika professioner inom omsorgen för att 
klara dessa krav. Målet är att arbeta in 
rutinen i omvårdnadsarbetet. 

 Intern samverkan av HSL-verksamheten 
samt övriga professioner fortsatt fokus 
under 2020 bl.a. genom utbildningsinsatser 
och samverkan på ”utbildningscenter” 
Tärnan.

23



Budget 2020

- 8 -

 Utvecklingen av team-arbetet kommer 
vara under fortsatt fokus under 2020

 Rehabiliteringsresurserna behöver 
utveckla stöd med kognitiva hjälpmedel 
till personer med kognitiv svikt.

 Fortsatt fokus under 2020 på teknik i 
hemmet för att möta de äldres behov och 
att möjliggöra för den enskilde att bo kvar 

i hemmet, utvärdering av bl.a. effekt av 
medicinrobotar.

 Vidareutveckla och analysera utfallet i 
”kostnad per brukare – HSL” gällande 
besöksfrekvens och tidsåtgång inom 
hemsjukvården, för att kunna optimera 
resursanvändning i verksamheten.

 Upprätthålla patienternas delaktighet i 
vården via enkäter etc.

 Fortsatt tryck på hemsjukvården med 
patienter med stora och komplexa 
vårdbehov, mycket 
gränsdragningsdiskussioner med 
landstinget.

 Fortsatt tryck på HSL-organisationen med 
att handleda/utbilda personal i takt med att 
fler svårt sjuka vårdas i ordinärt boende. 
Flera utbildningar under planering i 
”utbildningscenter”.

 Vidare arbeta med marknadsföring för att 
rekrytera personal till både 
tillsvidareanställningar som till 
vikariatsanställningar.

 Arbeta med att bryta ner mål samt 
handlingsplaner inom de olika 
professionernas områden.

Särskilda boenden
 Fortsatt vara redo för tekniska lösningar 

med provavdelning med IT-lösningar på 
Gerbogården och Slottsgården.

 Målgruppen med yngre med 
demenssjukdom växer och kräver andra 
former av bemötande som verksamheten 
måste kunna möta. 

 Fortsatt arbeta med arbetet med BPSD 
(beteendemässiga och psykiska symtom 
vid demens) och lågaffektivt bemötande.

 Duvans särskilda boende håller på att 
avvecklas och omvandlas till 
trygghetsboenden. 

 Fortsatt arbeta med det sociala innehållet 
på samtliga särskilda boenden med stöd av 
bl.a. de sociala innehållsombuden.

 Införandet av individens behov i centrum 
(IBIC) kommer innebära ett mera 
brukarstyrt arbete för personalen.

 Falkalyckan alla platser, 19 platser på 
Svalan kommer avvecklas i den takt 
Frösunda omsorgs boende fylls upp. 
Ängsgårdens lokal kommer att upphöra 
2020.

Trygg hemgång
 Trygg hemgång är numera permanent 

verksamhet efter att varit driven i 
projektform tidigare år.. 

Dagverksamhet
 Dagverksamheten för personer med 

demenssjukdom, Sunnanbo, 
vidareutvecklar sina metoder för att möta 
yngre personer med demensdiagnos 
individuella behov

Särskilda boende 2019

Boende Antal platser Antal personal Enhetschef
Slottsgården 45 42 1,0
Falkalyckan 31 41 1,0
Svalan 46 (6 stängda halva2019) 47 1,0
Tärnan 27 (6 stängda) 27 1,0
Gerbogården 52 ( 8 stängda) 43 + 11 paviljongen 1,0
Ängsgården /Utsikten 6 + 15 25 1.0
Totalt 208 + 15 236 6.0

Kommentarer till budgeten
Drift:
OB -250 tkr
Semesteruttag ÖSG -365 tkr
Enhetschef rehabiliteringen(0,25 ÅA) -150 tkr
Apoteksvaror inkl förbandsmaterial -400 tkr
Leasingbilar Rehab samt sjuksköterskor -100 tkr
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Kvalitetsundersköterskor(0,43 ÅA) -236 tkr

Investeringar:
Höj- och sänkbara sängar                                                     -100 tkr
Inventarier Säbo                                                     -300 tk

VERKSAMHET FUNKTIONSHINDER
Verksamhetsbeskrivning
Omfattar samtliga verksamheter inom omsorg 
funktionshinder; boende, daglig verksamhet, 
korttidsboende för barn/ungdomar, korttidstillsyn 
för skolungdomar över 12 år, personliga assistenter, 
fritidsverksamhet, avlösarservice, ledsagarservice, 
korttidsplaceringar, kontaktpersoner och 
Dagcenterresor. Omfattar även den kommunala 
psykiatrin, sysselsättning, boendestöd och 
gruppboendet Skutan. Den lagstiftning som styr är 
framförallt lagen om stöd och service till 
funktionshindrade (LSS), men även SOL och HSL. 

Sedan hösten 2019 ingår även bemanningsenheten. 
Bemanningsenheten ansvarar för den övergripande 
bemanningstillsättningen för hela 
omsorgsverksamheten med pool, resurs och 
timanställda. I uppdraget ingår även ett samarbete 
med barn- och utbildningsnämnden i form av 
tillsättning av vikarier vid korttidsfrånvaro på 
förskolorna. 

Beslut påverkar kommunens verksamheter även om 
Försäkringskassan är beslutsfattare. Kommunen har 
alltid betalningsansvar för de första 20 
timmarna/vecka, oavsett hur stora behoven sedan 
är. Därför innebär alltid ett beslut om personlig 
assistans via Försäkringskassan en kostnad för 
kommunen. 
Nya ärenden genererar nästan alltid en 
volymökning i verksamheten, eftersom 
funktionsvariationen bedöms vara varaktigt för att 
få ett gynnande LSS-beslut och får ses ur ett 
livslångt perspektiv. 
 
Framtida utveckling 

 Fortsätta med studiecirklar under 2020 för 
kompetensutveckling i verksamheten.

 IBIC kopplas samman med metodarbete 
och genomförandeplaner i de olika 
verkställigheterna. 

 Fortsätta utveckla olika metoder för att öka 
brukarens delaktighet. Arbeta med 
resultatet av brukarundersökningen som 
kommer januari 2020, gäller daglig 
verksamhet och dagverksamhet.

 Arbeta fram ett uppdrag för ny 
yrkeskategori, för de som kvalificerar sig 
för titeln stödpedagog.

 Arbeta med metoden supported 
employment inom daglig verksamhet för 

att öka antalet brukare som kommer i 
”ordinärt” arbete.

 Arbete med processer kring schema och 
rapportering till lönesystemet.

 Utbilda all personal i Barnkonventionen, 
ny lagstiftning kring detta 2020-01-01.

Bostad LSS
 Inga lediga gruppbostadsplatser finns för 

närvarande, undersöka om behov finns av 
ytterligare platser.

 Fortsatt svårt att få lägenheter för brukare 
med beslut om servicebostad.

 Arbeta vidare med analyser kring KPB 
(kostnad per brukare) för att säkerställa en 
fortsatt effektiv ekonomisk hushållning.

Personlig assistans
 Nytt från Försäkringskassan kring LSS 

beslut i avvaktan på deras utredning. För 
att kunna rekvirera pengar behöver 
kommunen uppdra åt privata aktörer, nytt 
förfaringssätt. 

 Ökning av antalet LSS timmar som 
kommunen beslutat. Ärenden med många 
besök och få antal timmar ökar 
kostnaderna för verkställigheten då vi 
behöver köpa timmar av hemtjänsten.

Daglig/dagverksamhet
 Behov av fler lokaler för att kunna 

tillgodose behoven, nya lokaler tittas på.
 Fortsatt arbete med metoden supported 

employment.
 Chaufförsverksamheten startar 2019-11-

01, utvärdera kontinuerligt.

Socialpsykiatrin
 Träffpunkten behöver utvecklas och 

förnyas utefter brukarnas synpunkter.
 Boendestödet ökar fortsatt, ca 10 nya 

beslut mot samma period förra året. God 
hushållning av resurserna, inga tillskott 
bedöms behövas under 2020.

 Införa Life Care planering för att lättare se 
vilka runder vi kör och lättare mäta 
tidsåtgången.

Barn och ungdomsverksamheten
 Inom insatsen korttidsvistelse och 

korttidstillsyn vistas det många barn och 
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ungdomar med komplicerad problematik 
som kräver stora samverkansinsatser från 
skola och habilitering m fl.

 Arbeta med grön flagg.
 Fortsätter utveckla samt implementera det 

kulturella innehållet i barn- och 
ungdomsverksamheten.

Bemanningsenheten
 Utveckla de olika delarna i 

rekryteringsarbetet för att säkerställa en 
god personalförsörjning.

 Införa språktest vid nyanställning. 
Utredning pågår.

 Vara delaktig i arbetet med en långsiktig 
planering för att säkerställa 
personalförsörjning på sikt.

 Nytt uppdrag för bemanningsenheten, inte 
klart i dagsläget då tex heltidsresan 
påverkar.

 Schemaexpertis för att stödja övriga 
enhetschefer kring hälsosam 
schemaläggning.

 Erbjuda outbildade vikarier möjlighet till 
utbildning i kombination med arbete.

 Insatser för att utveckla arbetet ”en 
attraktiv arbetsgivare”.

Funktionshinder 2019

 Ssg 
ec

Olika 
insatsbeslut

Antal beslut Antal Anställda ArbetsGrupper

Område 1 1.0 4 42 31 8
Område 2 1.0 2 111 33 8
Område 3 0.90 5 53 24 4
Område 4 1.0 6 60 24 3
Område 5 1.0 3 36 33 7
Område 6 1.0 2 24 45 6
Område 7 1.0 bemanning 24 3
Verkställighet 
kontaktpersoner

0,20 1 43   

Kommentarer till budgeten
Drift:
OB   -168 tkr
Semesteruttag ÖSG    -120 tkr
Lokalkostnader    -200 tkr
Daglig verksamhet(0,17 ÅA)     -90 tkr
Utökat uppdrag bemanningsenheten(0,4 ÅA)    -200 tkr
Driftkostnader    -180 tkr
Försäljning av platser på Barn/Ungdom LSS    +300 tkr

                              
Investeringar:
Inventarier    -100 tkr
Byte av vitvaror Duvans cafeteria    -50 tkr

  

Omsorgsnämnden
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Ekonomi tkr Bokslut 
2018

Budget 
2019

Budget 
2020

Verksamheten intäkter 64 125 62 163 64 169
Verksamheten kostnader -407 335 -417 558 -345 010
- varav personalkostnader -312 418 -322 827 -255 065
Verksamhetens nettokostnader -343 210 -355 395 -280 841
Budgetram -343 210 -355 395 -363 383
Driftbudgetavvikelser
Nettoinvesteringar -1 665 -4 450 -2 000
Antal inrättade tjänster 501,85 511,43 507,68
Andel av kommunens nettokostnad 34,76 %      
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KALLELSE

   Sammanträdesdatum

 OMSORGSNÄMNDEN                                                                                                        2019-11-21

ON § Dnr 2019/130

Omsorgsavgifter 2020

Omsorgsnämnden beslutade på sammanträde den 24 oktober 2019 att 
återremittera ärendet och gav förvaltningen i uppdrag att till nämndens 
sammanträde den 21 november 2019 ta fram 3 olika förslag på 
omsorgsavgifter för 2020.

Avgiften för omsorg regleras via Socialtjänstlagen och av regeringen 
fastställda belopp för maxavgift. Det finns framtaget en avgiftskonstruktion för 
Sölvesborgs kommun gällande regler för avgifter inom omsorgsnämndens 
verksamheter.
Kommunen har möjlighet att själva besluta om nivåerna för omsorgsavgiften. 
En hemtjänsttimme får inte kosta mer än kommunens självkostnad för 
hemtjänst. Kommunens självkostnad för en hemtjänsttimme är över den 
föreslagna timtaxan.
För 2020 föreslås samma nivåer för omsorgsavgiften som tidigare, dvs. 8 
nivåer. 
Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor (ökning med 800 kronor jämfört 
med 2019). 

Beredning
Tjänsteskrivelse med 3 förslag, Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef, 
2019-10-29 
Förslag på omsorgstaxa enligt alternativ 1
On Au protokoll från 2019-11-07, § 101

FÖRSLAG – Kommunfullmäktige 

Omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att fastställa 
oförändrade nivåer och en höjning av omsorgsavgiften enligt alternativ 1 – 
att maxavgiften beräknas på 48 % av en tolftedel av basbeloppet. 
Maxavgiften för 2020 blir 1 892 kr, en ökning med 32 kr.
 
______
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)

Omsorgsnämnd
Lena Wilson-Ericsson, 0456-81 60 76
lena.wilson-ericsson@solvesborg.se

Datum

2019-10-29
Dnr

2019/130

   
Tjänsteskrivelse - Omsorgsavgift 2020.

Bakgrund
Avgiften för omsorg regleras via Socialtjänstlagen och av regeringen
fastställda belopp för maxavgift. Det finns framtaget en avgiftskonstruktion för 
Sölvesborgs kommun gällande regler för avgifter inom omsorgsnämndens 
verksamheter.
Kommunen har möjlighet att själva besluta om nivåerna för omsorgsavgiften. En 
hemtjänsttimme får inte kosta mer än kommunens självkostnad för hemtjänst. 
Kommunens självkostnad för en hemtjänsttimme är över den föreslagna timtaxan.
För 2020 föreslås samma nivåer för omsorgsavgiften som tidigare, dvs. 8
nivåer. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor (ökning med 800 kronor 
jämfört med 2019).

Nedan beskrivs ökningen i tre olika förslag av beräkning av %-satser 
1. Maxavgift beräknad på 48 % av en tolftedel av basbeloppet
2. Maxavgift beräknad på 51 % av en tolftedel av basbeloppet
3. Maxavgift beräknad på 53,92 % av en tolftedel av basbeloppet

Bedömning
Alternativ 1
Beräknas enligt det tidigare beräkningssättet innan förändring i Socialtjänstlagen, 
dvs. 48 % av en tolftedel av basbeloppet. Maxavgiften blir då 1 892kr, ökning 
2020 om 32 kr.

Alternativ 2
Beräknas på en nivå mellan tidigare beräkning 48 % och den nuvarande 
beräkningen i Socialtjänstlagen om 53,92 % av en tolftedel av basbeloppet.
Medel blir 51 %.
Maxavgiften blir då 2 010 kr, ökning 2020 om 150 kr.

Alternativ 3
Beräknas på nya nivån reglerad i Socialtjänstlagen, dvs. 53,92 % av en tolftedel 
av basbeloppet.
Maxavgiften blir då 2 125 kronor, ökning 2020 om 265 kr.

I samtliga alternativ delas maxavgiftens storlek med 8 nivåer varav maxavgiften är 
nivå 8.
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Sölvesborgs kommun
Datum Sida

2(2)

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att fastställa oförändrade 
nivåer och en höjning av omsorgsavgiften enligt alternativ 1 – att maxavgiften 
beräknas på 48 % av en tolftedel av basbeloppet. Maxavgiften för 2020 blir 1 892 
kr, en ökning med 32 kr.

Lena Wilson-Ericsson
Verksamhetschef
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Sida

1(1)

Dnr

On 2019/130

   

OMSORGSAVGIFT ÅR 2020

1 timme 237 kronor

2 timmar 473 kronor

3 timmar 710 kronor

4 timmar 946 kronor

5 timmar 1 183 kronor

6 timmar 1 419 kronor

7 timmar 1 656 kronor

8 timmar 1 892 kronor         MAXTAXA*

* Maxtaxan är en tolftedel av 48 % av basbeloppet. Prisbasbeloppet för 
2020 är 47 300 kronor.
Avgift för trygghetslarm erläggs enligt fastställd taxa. Avgiften för 
omsorg och trygghetslarm kan dock aldrig uppgå till mer än 
1 892 kr (maxtaxa). 
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KALLELSE

   Sammanträdesdatum

 OMSORGSNÄMNDEN                                                                                                        2019-11-21

ON § Dnr 2019/145

Dokumenthanteringsplan 2020

Omsorgsnämndens dokumenthanteringsplan granskas årligen och revideras 
om behov finns. Till dokumenthanteringsplan 2019 gjordes en större översyn 
och det togs fram en bilaga: Bevara eller gallra, i syfte att förenkla för 
verksamheten.

Inför 2020 föreslås endast små förändringar. Personalhandlingar som numera 
endast förs digitalt tas bort från planen och Rådet för funktionsnedsättning har 
bytt namn till Funktionshinderrådet.

Beredning
Förslag dokumenthanteringsplan med bilaga  
On Au protokoll från 2019-11-07, § 102

FÖRSLAG – Omsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna föreslagen dokumenthanteringsplan, 
att gälla från och med 2020-01-01.
  
______
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Bevara eller gallra – bilaga till dokumenthanteringsplan 2020-01-
01
Allmän administration inom omsorgsförvaltningen

Bör ingå i diarieförda handlingar:

Avtal och kontrakt

Budgetförslag

Delegationsordning

Dokumentation från kvalitetsarbete

Domar 

Fonder – Sammanställning bevaras. Ansökningar gallras efter 1 år

Förteckningar över institutioner och serviceinrättningar 

Handlingar som inkommit eller upprättats i tillsyns- och tillståndsärenden

In- och utgående handlingar av vikt

Inkomna synpunkter och klagomål i särskilda frågor

Kvalitetsdokument, process och organisationsbeskrivningar

Lex Maria

Lex Sarah

Lex Maja

Protokoll, slutrapporter och handlingar från utredningar och projekt som görs inom eller på uppdrag av 
den egna verksamheten

Sammanställning av enkäter

Sammanställning av synpunkter och klagomål

Statistik som innehåller unik information från den egna verksamheten

Styr- och policydokument rörande verksamheten

Tillsynsrapporter över enskilt bedrivna verksamheter

Upphandlingsdokumentation

Verksamhetsberättelser, årsberättelser

Verksamhetsplaner och verksamhetsuppföljningar för samtliga verksamheter

Vårdtyngdsmätning – sammanställning

Överklagande

Handlingar som kan gallras:

Arbetsmiljöbesiktningar, t ex skyddsrond – 3 år – om nya upprättas varje år
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Cirkulär – Vid inaktualitet

Individärende i diariet som inte överklagats – Efter årets slut – Handlingar finns i respektive personakt

Inkomna enkätsvar – 2 år – När sammanställning gjorts

Kallelser till sammanträden – 1 år

Kopior av handlingar som i original förvaras på annat håll inom kommunen – Vid inaktualitet 

Statistiska uppgifter som lämnats till statlig myndighet – 2 år - T ex SCB

Statsbidragsansökningar – 10 år

Svar på externa enkäter – sparas i gemensam mapp - 2 år

Vårdtyngdsmätningar, underlag – Vid inaktualitet – När sammanställning gjorts
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KALLELSE

   Sammanträdesdatum

 OMSORGSNÄMNDEN                                                                                                        2019-11-21

ON § Dnr 2019/144

Ansökan om bidrag till bensinkostnader för 2020 - Bokdungens gruppboende

Ansökan har inkommit till nämnden om bensinpengar till boende på 
Bokdungens gruppboende.

Bokdungen har sedan flera år beviljats 10 000 kronor för bensinkostnader.

Nämnden har riktlinjer för att bevilja anslag till bensinpengar för privata 
bussar. 
Det finns skriftlig överenskommelse kring att det är gode männen som har 
ansvar för att fordonet är trafiksäker och att samtliga boende på Bokdungen 
har tillgång till fordonet.

Beredning
Tjänsteskrivelse, Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef, 2019-10-29
Ansökan, Thore Lagerstedt, god man, 2019-10-18
On Au protokoll från 2019-11-07, § 103

FÖRSLAG – Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden beslutar att bevilja ett anslag om maximalt 10 000 kronor 
till Bokdungens gruppboende för 2020, avseende bensinpengar. Beloppet får 
inte överskridas. Nämndens riktlinjer för beviljande av anslag till 
bensinpengar gäller.
  
______
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)

Omsorgsnämnd
Lena Wilson-Ericsson,0456- 8160 76
lena.wilson-ericsson@solvesborg.se

Datum

2019-10-29
Dnr

2019/144

   

Ansökan om bidrag till bensinkostnader från Bokdungens gruppboende 
2020.
(1 bilaga)

Bakgrund
Ansökan har inkommit till nämnden om bensinpengar till boende på 
Bokdungens gruppboende. Se bilaga.

Bokdungen har sedan flera år beviljats 10 000 kronor för 
bensinkostnader.

Nämnden har riktlinjer för att bevilja anslag till bensinpengar för privata 
bussar. Det finns skriftlig överenskommelse kring att det är gode 
männen som har ansvar för att fordonet är trafiksäker och att samtliga 
boende på Bokdungen har tillgång till fordonet.

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar att bevilja ett anslag om maximalt 10 000 
kronor till Bokdungens gruppboende för 2020, avseende bensinpengar. 
Beloppet får inte överskridas. Nämndens riktlinjer för beviljande av 
anslag till bensinpengar gäller.

Lena Wilson-Ericsson
Verksamhetschef

Bilaga
1. Ansökan från god man.
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KALLELSE

   Sammanträdesdatum

 OMSORGSNÄMNDEN                                                                                                        2019-11-21

ON § Dnr 2019/64

Revision - Långsiktig planering och styrning av äldreomsorg och LSS

Revisorerna i Sölvesborgs kommun har uppdragit till PwC att utföra en 
granskning av långsiktig planering och styrning av äldreomsorgen och LSS.

Revisorerna från PwC har genomfört intervjuer med presidiet, 
chefstjänstemän, biståndshandläggare, ekonomer, kvalitetsutvecklare samt 
med MAS. Revisorerna har även fått ta del av omsorgsnämndens riktlinjer 
och övriga styrdokument samt rutiner som är relevanta i frågeställningen. De 
har även fått ta del av ett antal biståndsbeslut samt genomförandeplaner.

Med resultat av intervjuer samt bedömning av dokumenten har det 
sammantaget blivit en sammanvägd bedömning av den ställda övergripande 
revisionsfrågan.

 Säkerställer omsorgsnämnden en ändamålsenlig långsiktig styrning 
och ledning av äldreomsorgen och LSS-verksamheten?

Omsorgsnämnden ska inkomma med svar senast den 15 januari 2020 med 
uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder avseende de bedömningar 
som återfinns i rapporten.

Beredning
Svar på revisionsrapport, Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef, 2019-10-29
Revisionsrapport, PwC, 2019-09-17
On Au protokoll från 2019-11-07, § 104

Förslag till
BESLUT

Omsorgsnämnden godkänner redovisat svar på revisionsrapport. 
Förvaltningen får i uppdrag att, till omsorgsnämndens sammanträde i februari 
2020, ta fram en handlingsplan över hur arbetet med revisorernas 
rekommenderade åtgärder kommer att genomföras. 

______
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(3)

Omsorgsnämnd
Lena Wilson-Ericsson, 0456-81 60 76
lena.wilson-ericsson@solvesborg.se

Datum

2019-10-29
Dnr

2019/64

   

Tjänsteskrivelse - svar på revisionsrapport gällande långsiktig styrning och 
planering av äldreomsorg och LSS.

Bakgrund
Revisorerna i Sölvesborgs kommun har uppdragit till PwC att utföra en 
granskning av långsiktig planering och styrning av äldreomsorgen och LSS.

Revisorerna från PwC har genomfört intervjuer med presidiet, chefstjänstemän, 
biståndshandläggare, ekonomer, kvalitetsutvecklare samt med MAS. Revisorerna 
har även fått ta del av omsorgsnämndens riktlinjer och övriga styrdokument samt 
rutiner som är relevanta i frågeställningen. De har även fått ta del av ett antal 
biståndsbeslut samt genomförandeplaner

Med resultat av intervjuer samt bedömning av dokumenten har det sammantaget 
blivit en sammanvägd bedömning av den ställda övergripande revisionsfrågan.

- Säkerställer omsorgsnämnden en ändamålsenlig långsiktig styrning och 
ledning av äldreomsorgen och LSS-verksamheten?

Omsorgsnämnden ska inkomma med svar senast den 15 januari 2020 med 
uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder avseende de bedömningar som 
återfinns i rapporten.

Sammantagen bedömning av PwC i revisionsrapporten lyder:

Vi gör bedömningen att omsorgsnämnden inte helt säkerställer en långsiktig 
styrning och ledning av äldreomsorgen och LSS-verksamheten. Det finns en 
tydlig planering och uppföljning på de flesta verksamhetsområden. Det finns en 
tydlig planering och uppföljning av ekonomi inom nämndens verksamhets-
område. Vi bedömer att det finns utvecklingspotential avseende uppföljning av 
myndighetsutövning då detta är ett område som styr både kvalitet och ekonomi. 
Vi bedömer också att en långsiktig planering av verksamheten idag saknas.

Revisionsrapporten är uppbyggd med sex kontrollmål som innehåller bedömning 
om kontrollmålet är uppfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt.

1. Det finns tydliga mål som är kända och tillämpas inom organisationen
Bedöms vara delvis uppfyllt.

2. Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för hur styrning, ledning 
och uppföljning ska fungera i samtliga led från nämnden till utförare. 
Bedöms vara uppfyllt.

3. Det sker en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet.
Bedöms vara uppfyllt.
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4. Det finns en tydlig uppföljning av myndighetsutövning som utformar 
tydliga insatser till utföraren. Denna myndighetsutövning innefattar tydliga 
mål samt regelbunden uppföljning av beslut. Detta redovisas regelbundet 
till nämnden.
Bedöms vara delvis uppfyllt.

5. Det finns en tydlighet hos utföraren avseende hur biståndsbesluten utförs.
Bedöms vara uppfyllt.

6. Det finns en långsiktig planering av verksamheten som redovisas och följs 
upp av nämnden.
Bedöms ej vara uppfyllt.

Bedömning
I de kontrollmål som delvis anses vara uppfyllda, punkt ett och punkt fyra, samt 
punkt 6 ej uppfyllt, redovisas nedan vissa planerade åtgärder:

Punkt 1: Omsorgsnämndens mål behövs tydliggöras för att underlätta för 
förvaltningen att bryta ner målen och därmed få ökade möjligheter att skapa 
handlingsplaner och aktiviteter. Kommunfullmäktige beslutade 190909 en 
tidsplan för framtagande av ny vision och nya övergripande mål för Sölvesborgs 
kommun. Omsorgsnämnden kommer att vara delaktig i detta arbete och att 
arbeta vidare med mål i omsorgsnämnden. Tidsramen är att arbeta fram vision 
och mål för alla politiska organ, att vara klart till budget 2021. 

Punkt 4: Revisorernas frågeställning/bedömning om uppföljning av 
biståndsbesluten görs inom given tidsram. Uppfattningen vid diskussion med 
biståndshandläggare är att det görs, ärendet ligger som en bevakning i 
verksamhetssystemet och biståndshandläggare kan ej dokumentera i vissa delar 
om inte ärendet är aktivt. Däremot behöver tydligheten mellan biståndsbedömare 
och utförare utvecklas gällande avslut av ärende. Rutin för detta kommer att vara 
klart vid årsskiftet. Vidare under punkt 4, så bedömer revisorerna att 
målformuleringarna i besluten behövs utvecklas. Förvaltningen inför metodik 
Individens behov i centrum (IBIC) där utredningsdel och beslutsdel hanteras. 
IBIC metodiken innebär att tydliga mål sätts inom aktuella livsområden som 
sedan följer med beslutet till utförandedelen i genomförandeplanen som ett 
tydliggörande gällande vilka personliga mål som utförarna ska sträva mot. 
Införande av IBIC med tydlig målsättning inom flera livsområden samtidigt som 
det införs riktlinje om uppföljning även på särskilt boende kommer att innebära 
en ökad arbetsbelastning på biståndshandläggarna främst inom äldreomsorg där 
målen har varit generella och inga uppföljningar har genomförts på särskilt 
boende. Biståndshandläggarna har idag ca 170 aktiva ärenden per handläggare. 
Detta är den största utmaningen i myndighetsutövningen.

Punkt 6: 

Det pågår ett arbete med att ta fram en flerårig verksamhetsplan. Planen har 
avstannat i arbete eftersom målen och därmed de politiska ambitionerna ej varit 
tydliga. Arbetas mål- och visionsstrukturen igenom enligt beslutad tidsplan (Kf 
190909) kommer det naturligt in i den fleråriga verksamhetsplanen. 
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Rekommendationer från PwC:

 Vi rekommenderar omsorgsnämnden att egenkontrollerna som utförs av 
enhetscheferna en gång per år kontrolleras och dokumenteras av antingen 
verksamhetschef eller omsorgschef.

 Vi rekommenderar att omsorgsnämnden inför rutiner som inte tillåter 
beslut direkt i samband med hembesök. Vi ser stora risker med snabba 
beslut. Kombineras detta med långa beslut finns även risker för att 
individen inte har rätt insats under lång tid.

 Vi rekommenderar att omsorgsnämnden tillser att verksamhetschefen för 
funktionshinder utför stickprovsvisa kontroller för att säkerställa att 
genomförandeplaner har upprättats inom givet tidsintervall. Kontrollerna 
bör dokumenteras.

 Vi rekommenderar att omsorgsnämnden utformar en långsiktig (4 år) 
verksamhetsplanering där politiska ambitioner och prioriteringar fastställs.

Bedömning:

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan över ovan 
rekommenderade åtgärder att redovisa till Omsorgsnämndens sammanträde i 
februari -2020, gällande hur arbetet med ovan rekommendationer kommer att 
genomföras.

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden godkänner ovan svar till revisorerna i Sölvesborgs kommun.

Lena Wilson-Ericsson
Verksamhetschef
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Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sölvesborgs kommun har PwC genomfört en 
granskning av långsiktig planering och styrning av äldreomsorg och LSS. 

Enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få 
dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av omsorgsnämnden för sin försörjning och 
livsföring i övrigt. Den enskilda ska genom bistånd tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet 
ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Vidare skall kommunen enligt lagen om stöd och service LSS ge goda levnadsvillkor till de 
individer som uppfyller kriterierna för insatser enligt denna lagstiftning.  

Om inte omsorgsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och ledning finns en risk att 
den enskilda brukaren går miste om de insatser denne har rätt till. Det kan leda till en 
försämrad livssituation/livskvalitet för den enskilde samt ökad belastning/oro för anhöriga. För 
kommunen leder även eventuella brister i ledning och styrning till ökade kostnader i form av 
exempelvis högre personalkostnad inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten. 

Omsorgsnämnden har ett ansvar för att planera framåt för sin verksamhet och för att förse 
kommunfullmäktige med tillförlitliga underlag för långsiktig planering och ev. prioriteringar. 
Eftersom äldreomsorg och LSS-verksamhet är en väsentlig verksamhet som med sin 
omfattning påverkar invånarna och kommunens ekonomi är det angeläget att det finns en 
framförhållning i planeringen. 

Säkerställer omsorgsnämnden en ändamålsenlig långsiktig styrning och ledning av 
äldreomsorgen och LSS-verksamheten? 

Vi gör bedömningen att omsorgsnämnden inte helt säkerställer en långsiktig styrning och 
ledning av äldreomsorgen och LSS-verksamheten. Det finns en tydlig planering och 
uppföljning på de flesta verksamhetsområden. Det finns en tydlig planering och uppföljning av 
ekonomi inom nämndens verksamhetsområde. Vi bedömer att det finns utvecklingspotential 
avseende uppföljning av myndighetsutövning då detta är ett område som styr både kvalitet och 
ekonomi. Vi bedömer också att en långsiktig planering av verksamheten idag saknas.   

Vi bedömer att arbetet med egenkontroller är rutin och implementerat vilket vi ser som positivt. 
Vi ser att verksamheten har en medvetenhet om syftet med dessa egenkontroller. Vi bedömer 
att egenkontrollerna kan kompletteras med stickprov en gång per år där dessa egenkontroller 
kontrolleras.  
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Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar  

Det finns tydliga mål som är 
kända och tillämpas inom 
organisationen 
 

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer att det delvis finns tydliga mål 
som är kända och tillämpas inom 
organisationen. Vi grundar vår bedömning på 
att arbetsgången avseende målen är tydlig. 
Det finns en rutin och en mall som används 
vid upprättande av aktiviteter och 
handlingsplan för respektive enhet inom 
förvaltningen. Det finns en tydlig tidsplan för 
målarbetet som är förankrad i nämndens 
årsplanering. Dock bedömer vi att nämndens 
mål till viss del är allmängiltiga och kan 
tydliggöras för att underlätta för förvaltningen 
att bryta ner målen i verksamheten och skapa 
handlingsplaner och aktiviteter. 
 

  

Det finns riktlinjer, rutiner och 
tillhörande system för hur 
styrning, ledning och uppföljning 
ska fungera i samtliga led från 
nämnden till utförare 

Uppfyllt 
Vi bedömer att det finns riktlinjer, rutiner och 
tillhörande system för hur styrning, ledning 
och uppföljning ska fungera i samtliga led från 
nämnden till utföraren. Vi grundar vår 
bedömning på att det finns ett 
kvalitetsledningssystem som är ett verktyg för 
att leda och planera samt kontrollera, följa 
upp och utvärdera verksamheten. Vidare finns 
flertalet riktlinjer, rutiner och årspanering för 
både nämnd och enhetschefer samt en 
internkontrollplan. Vi ser positivt på införandet 
av rutinen för egenkontroll, dock görs inga 
stickprovsvisa kontroller av 
förvaltningsledningen för att kontrollera att 
egenkontrollerna stämmer och är korrekt 
utförda. Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt 
även om det är en brist att det inte sker 
stickprov av denna egenkontroll.  
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Det sker en strukturerad 
uppföljning och kontroll av 
ekonomi och kvalitet 

Uppfyllt 
Vi bedömer att det sker en strukturerad 
uppföljning och kontroll av ekonomi och 
kvalitet. Vi grundar vår bedömning på att 
ekonomisk uppföljning redovisas till nämnden 
elva månader om året. Månadsuppföljningen 
upprättas av enhetschef baserat på underlag 
som skickas ut av ekonom. Vi bedömer att 
månadsuppföljningen innehåller väsentliga 
delar så som nyckeltal kring sjuktal, uppgifter 
om lönekostnader och driftkostnader samt 
eventuella avvikelser och prognos. Vi 
bedömer att förvaltningen bör tydliggöra 
denna rutin då vi i intervjuer fått många olika 
budskap för vem som bär ansvaret för 
prognoser. Vi ser på sikt också ett behov för 
förvaltningen att arbeta med att rätt till heltid 
skall fördelas över flera enheter om detta skall 
införas inom nämnden fullt ut. Det finns 
annars en uppenbar risk att personal inte 
används på ett effektivt sätt. 
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Det finns en tydlig uppföljning av 
myndighetsutövning 
(biståndsbedömning) som 
utformar tydliga insatser till 
utföraren. Denna 
myndighetsutövning innefattar 
tydliga mål samt regelbunden 
uppföljning av beslut. Detta 
redovisas regelbundet till 
nämnden 
 

Delvis uppfyllt 
Vi bedömer att det delvis finns en tydlig 
uppföljning av myndighetsutövning som 
utformar tydliga insatser till utföraren. Vi 
grundar vår bedömning på att det finns 
riktlinjer som anger uppföljningsintervall för 
samtliga insatser inom SoL och LSS. Vi 
bedömer att rutinerna för att tidsätta och följa 
upp beslut har förbättrats. Numera är samtliga 
beslut tidsbegränsade och uppföljning sker 
enligt fastställda riktlinjer. Vi bedömer dock att 
kontroll av huruvida uppföljningen görs bör 
införas då de intervjuade inte fullt ut kan svara 
på om uppföljning görs inom givet 
tidsintervall.  

Vidare bedömer vi att kontroll av att det finns 
en röd tråd mellan biståndsbeslut och 
genomförandeplan bör införas. Vi bedömer att 
målformuleringarna i biståndsbesluten har 
förbättrats men att det kvarstår arbete med att 
konkretisera och individualisera målen 
ytterligare. Vi ser positivt på 
ärendegranskningen som förvaltningen har 
infört samt att tre stickprov av individärenden 
redovisas på arbetsutskottets månatliga möte. 

 
 

 

Det finns en tydlighet hos 
utföraren avseende hur 
biståndsbesluten utförs 

Uppfyllt 
Vi bedömer att det finns en tydlighet hos 
utföraren avseende hur biståndsbesluten 
utförs. Vi grundar vår bedömning på att 
kontroll av att genomförandeplaner har 
upprättats kontrolleras av 
biståndshandläggare och enhetschef. 
Kontrollen redovisas till nämnden en gång per 
år. Vi bedömer att kontroll av att 
biståndsbeslut överensstämmer med 
genomförandeplan görs till viss del av 
biståndshandläggaren vid tidpunkten för 
uppföljningen.  

 

 

52



 
 

6 

Det finns en långsiktig planering 
av verksamheten som redovisas 
och följs upp av nämnden 

Ej Uppfyllt 
Vi bedömer att det vid tidpunkten för 
granskningen inte finns en långsiktig 
planering av verksamheten som redovisas 
och följs upp av nämnden. Det pågår dock ett 
arbete med att ta fram en treårig 
verksamhetsplan. Det finns också en 
medvetenhet om behovet av en flerårsplan 
inom förvaltningsledningen. 
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Inledning 
Enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få 
dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av omsorgsnämnden för sin försörjning och 
livsföring i övrigt. Den enskilda ska genom bistånd tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet 
ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Vidare skall kommunen enligt lagen om stöd och service LSS ge goda levnadsvillkor till de 
individer som uppfyller kriterierna för insatser enligt denna lagstiftning.  

Om inte omsorgsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och ledning finns en risk att 
den enskilda brukaren går miste om de insatser denne har rätt till. Det kan leda till en 
försämrad livssituation/livskvalitet för den enskilde samt ökad belastning/oro för anhöriga. För 
kommunen leder även eventuella brister i ledning och styrning till ökade kostnader i form av 
exempelvis högre personalkostnad inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten. 

Omsorgsnämnden har ett ansvar för att planera framåt för sin verksamhet och för att förse 
kommunfullmäktige med tillförlitliga underlag för långsiktig planering och ev. prioriteringar. 
Eftersom äldreomsorg och LSS-verksamhet är en väsentlig verksamhet som med sin 
omfattning påverkar invånarna och kommunens ekonomi är det angeläget att det finns en 
framförhållning i planeringen. 

Utifrån genomförd riskanalys har revisorerna gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning 
av långsiktig planering och styrning av äldreomsorg och LSS. 

Syfte och Revisionsfråga 

Säkerställer omsorgsnämnden en ändamålsenlig långsiktig styrning och ledning av 
äldreomsorgen och LSS-verksamheten? 

Revisionskriterier 

 Socialtjänstlagen 

 Omsorgsnämndens protokoll 2018-2019 

 Sölvesborgs kommuns egna riktlinjer och styrdokument, omsorgsnämndens 
internkontrollplan. 

 Lagen om stöd och service LSS 

 Internkontrollplan 2018-2019 

Kontrollmål 

 Det finns tydliga mål som är kända och tillämpas inom organisationen. 

 Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för hur styrning, ledning och 
uppföljning ska fungera i samtliga led från nämnden till utförare. 

 Det sker en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet. 

 Det finns en tydlig uppföljning av myndighetsutövning (biståndsbedömning) som 
utformar tydliga insatser till utföraren. Denna myndighetsutövning innefattar tydliga mål 
samt regelbunden uppföljning av beslut. Detta redovisas regelbundet till nämnden. 

 Det finns en tydlighet hos utföraren avseende hur biståndsbesluten utförs. 

 Det finns en långsiktig planering av verksamheten som redovisas och följs upp av 
nämnden. 
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Avgränsning 

Granskningen avgränsas till omsorgsnämndens ansvar avseende äldreomsorg och LSS-
verksamhet.  

Metod 

Dokumentgranskning har genomförts av för granskningen relevanta mål, riktlinjer och rutiner. I 
granskningen har även ingått en genomgång av omsorgsnämndens internkontrollplan samt 
protokoll avseende år 2018.  

Intervjuer har genomförts med omsorgschef, verksamhetschef för myndighet och kontroll, 
verksamhetschef för HSL och särskilt boende, verksamhetschef för funktionshinder, 
verksamhetschef hemtjänst, kvalitetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 
ekonomer, biståndshandläggare samt omsorgsnämndens presidium.  

Rapporten har varit föremål för sakavstämning.  
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Iakttagelser och 
bedömningar 
Det finns tydliga mål som är kända och tillämpas inom organisationen 

Iakttagelser 
Inom omsorgsnämnden baseras målen på fyra strategiska områden; livsmiljö, arbete och 
näringsliv, infrastruktur och kommunikationer samt service och värdskap. För varje strategiskt 
område finns tre till fyra inriktningsmål. Inriktningsmålen syftar till vad omsorgsnämnden vill 
uppnå inom 3 till 4 år. För varje strategiskt område finns nämndmål för året. Dessa är tagna i 
kommunfullmäktiges budget och följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. 
För år 2018 kan vi utläsa av årsredovisningen att av totalt elva verksamhetsmål var sex mål 
uppfyllda, tre mål delvis uppfyllda och två mål ej uppfylla. Måluppfyllelsen uppgick således till 
55 %. 

Det finns en kommunövergripande handbok ”Att utveckla mål och resultat i Sölvesborg 2018”. 
Handboken är upprättad under år 2017. Av handboken framgår bl.a. hur vision, strategiska 
områden, nämndmål och aktiviteter på förvaltningsnivå hänger ihop. Politikers respektive 
tjänstemäns olika roller framgår samt skillnaden mellan kvalitetsstyrning och målstyrning. 
Begreppen mål, indikator och aktivitet förklaras samt vad som ska beaktas i val av dessa.  

Varje enhet inom omsorgsnämnden tar fram en individuell handlingsplan för nämndmålen. 
Enligt årsplanering beslutas dessa av nämnden i mars månad. Av handlingsplanen framgår 
aktiviteter för att uppnå målen samt vem/vilka som ansvarar för aktiviteten. I mars månad 
beslutar nämnden även om patientsäkerhetsmålen för kommande år. Det finns en 
kommunövergripande målblankett som ifylles på enhetsnivå. Av blanketten framgår strategiska 
områden, inriktningsmål, nämndmål för det aktuella året, enhetens aktiviteter och 
handlingsplan för att uppnå målen samt vem/vilka som är ansvariga för aktiviteterna. 

Av intervjuerna framgår att det pågår ett arbete med att införa mål- och resultatsystem i 
Stratsys.1 Stratsys ska implementeras under april 2019. Arbetet är påbörjat men inte fullt 
implementerat. Arbete med målen förväntas bli tydligare i och med införandet av Stratsys. 
Varje chef från enhetschef upp till förvaltningschef kommer ha en egen vy som kallas ”röda 
tråden”. I sin vy kan respektive chef se de mål som är relevanta för dem. Både ekonomi och 
kvalitet kommer bli samlat på ett ställe i Stratsys och kommer kunna brytas ner på enhetsnivå. 

Enligt de intervjuade upplevs nämndmålen som allmängiltiga. Verksamheterna har arbetat 
mycket med att bryta ner nämndmålen och skapat mätbara aktiviteter för att driva 
verksamheten framåt. Det framgår att förvaltningsledningen arbetar tillsammans med den 
relativt nytillsatta nämnden för att förbättra och förnya målen. 

Förvaltningen arbetar med att kontinuerligt följa icke verkställda beslut. Detta arbete görs 
genom egenkontroll samt via förvaltningsledningen.  

Vår genomgång visar också att det inte finns en genomlysning av myndighetsutövning där 
uppföljning av denna verksamhet görs, med undantag för ej verkställda beslut. 

 
                                                      
 

1 Ett ekonomi- och kvalitetssystem. 
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Bedömning 
Delvis Uppfyllt. 

Vi bedömer att det delvis finns tydliga mål som är kända och tillämpas inom organisationen. Vi 
grundar vår bedömning på att arbetsgången avseende målen är tydlig. Det finns en rutin och 
en mall som används vid upprättande av aktiviteter och handlingsplan för respektive enhet 
inom förvaltningen. Det finns en tydlig tidsplan för målarbetet som är förankrad i nämndens 
årsplanering. Dock bedömer vi att nämndens mål till viss del är allmängiltiga och kan 
tydliggöras för att underlätta för förvaltningen att bryta ner målen i verksamheten och skapa 
handlingsplaner och aktiviteter. Vi bedömer att uppföljning av myndighetsarbetet är ett 
utvecklingsområde då detta skulle sätta fokus på ett område av central betydelse. Visserligen 
följs ej verkställda beslut men vi ser det som viktigt att följa flera delar i myndighetsprocessen. 
Vi ser positivt på arbetet som pågår med att införa mål- och resultatsystemet Stratsys då 
personalen på ett tydligare sätt kommer kunna följa mål avseende både ekonomi och kvalitet.    

Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för hur styrning, 
ledning och uppföljning ska fungera i samtliga led från nämnden till 
utförare.  

Iakttagelser 
Det finns kvalitetsledningssystem som är ett verktyg för att leda och planera samt kontrollera, 
följa upp och utvärdera verksamheten. Kvalitetsledningssystemet nås av de anställda via 
intranätet, där förvaltningens samtliga rutiner, riktlinjer och blanketter finns samlade.  

Förvaltningen har en kvalitetsutvecklare. Kvalitetsutvecklarens övergripande arbetsuppgifter är 
att stödja den operativa verksamheten i kvalitetsfrågor. Det huvudsakliga fokusområdet har 
sedan start varit att införa systemet Stratsys. Enligt förvaltningens implementeringsplan ska 
uppföljningen för mars 2019 göras i Stratsys i början av april tillsammans med ekonomerna. I 
april genomförs administratörsutbildning och under maj och juni fanns drop-in tider om 
personalen behöver stöd. Det finns ett E-Verktyg där förvaltningen kan bygga egna digitala 
utbildningar som stöd till personal. Detta arbete är påbörjat enligt intervjuer men ej slutfört.  

Omsorgsförvaltningen har flertalet riktlinjer och rutiner som vi har tagit del av. Det finns 
årsplanering för omsorgsnämnden som visar vad som ska beslutas/redovisas till nämnden 
månadsvis. Årsplanering finns även för enhetschefer inom omsorgsförvaltningen. Exempelvis 
redovisas kvalitet/ekonomiuppföljning varje månad. Handlingsplaner utifrån nämndens mål ska 
vara klara i februari och måluppfyllelsen av handlingsplanerna redovisas till nämnden i 
november månad.  

Vi har tagit del av nämndens internkontrollplan för år 2019. Omsorgsnämnden har beslutat om 
ett internkontrollområde, vilket är att följa omsorgsnämndens årshjul. Exempel på 
kontrollmoment som framgår av årsplaneringen/årshjulet är redovisning av avvikelser enligt 
Lex Sarah och Lex Maria, ej verkställda beslut, statistik över tid i boende, stickprov av 
individärenden, stickprov av rätt avgifter, redovisning av sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador, 
bostadssanpassningsbeslut, redovisning av vårdtyngdsmätning samt genomgång av riktlinjer.  

Kontroll av att årshjulets aktiviteter följs rapporteras två gånger per år i januari respektive 
september månad till arbetsutskottet. Redovisning av internkontrollplanen görs i december 
månad.  

Följande kontrollmoment ingick i nämndens internkontrollplan för år 2018; budget i balans, 
kontroll av att delegationer och riktlinjer följs gällande både individärenden och 
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bostadsanpassningsbidrag, att rätt avgifter debiteras samt kontroll av planerade aktiviteter.  

Vidare har vi tagit del av de riktlinjer som finns för handläggning inom omsorgsnämndens 
ansvarsområde (SoL och LSS). Riktlinjerna är uppdaterade i november 2018. Sammanlagt 
innehåller kompendiet 25 separata riktlinjer. Exempel på riktlinjer är riktlinjer för hjälp i hemmet, 
riktlinjer för social aktivering, riktlinjer för boende på särskilt boende, riktlinjer för 
korttids/växelboende, riktlinjer för boendestöd, riktlinjer för ledsagarservice, riktlinjer för 
avlösarservice i hemmet, riktlinjer för boende i familjehem samt riktlinjer för daglig verksamhet.  

Av intervjuerna framgår att godkännande av övergripande rutiner görs av ledningsgruppen. 
Rutiner upprättas och följs upp av olika ansvariga personer. Kvalitetsutvecklaren finns som 
stöd och hjälper till med bl.a. formalia. Enligt nämndens årsplanering ingår det i december 
månad genomgång av samtliga riktlinjer (SoL, LSS och HSL).    

Gällande följsamhet i rutiner framgår av intervjuerna att det är respektive chefs ansvar. Det 
finns en nyligen införd rutin för egenkontroll som började gälla 2018-12-10. Enligt rutinen ska 
egenkontroll göras med den frekvens och omfattning som krävs för att vårdgivaren eller den 
som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna säkra verksamhetens kvalitet.  

Egenkontroll innebär att systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamheten. Syftet 
är också, enligt rutinen, att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner 
som ingår i verksamheten. Rutinen innefattar egenkontroll av hemtjänst, särskilt boende, 
korttidsverksamhet och verksamhet enligt LSS i form av en checklista som ska fyllas i av 
respektive enhetschef. Checklistan är uppdelad på fyra perspektiv; brukare, verksamhet, 
personal och bemötande och innefattar totalt 17 stycken egenkontroller. Det som kontrolleras 
är bl.a. om samtliga brukare har en kontaktman, om en genomförandeplan är upprättad inom 7 
dagar, att genomförandeplanen uppdateras minst var sjätte månad, kontroll av att rutinen kring 
basal hygien följs samt att samtliga medarbetare har kännedom om verksamhetens 
ledningssystem för kvalitet. Egenkontrollen ska utföras en gång per år och vid behov ska 
handlingsplaner upprättas. Våra intervjuade påtalar att denna rutin följs i allt väsentligt.  

Enligt de intervjuade ska egenkontrollerna läggas in i Stratsys under våren 2019. Det kommer 
bidra till en ökad transparens mellan enhetschef upp till förvaltningschef och kommer kunna 
användas mer som en förbättringsåtgärd snarare än enbart en kontrollfunktion. Detta arbete är 
implementerat och pågår.  

Rutin för egenkontroll finns även inom hälso- och sjukvård. Egenkontrollen utgör en del av 
vårdtyngdsmätningen. Egenkontrollen innebär en kvalitetssäkring för att den enskilde ska få ett 
respektfullt bemötande samt en säker vård av god vårdhygienisk standard. Egenkontrollen är 
en del av det systematiska kvalitetsarbetet och ska på ett systematiskt sätt kontrollera att 
verksamheten ger en god och säker vård. Där hälso- och sjukvård bedrivs ska egenkontroll 
genomföras. Enhetschef är ansvarig för att vårdpersonalen har förutsättningar att utföra sitt 
arbete inom hälso-och sjukvård. Egenkontrollen innefattar fyra olika områden; kontakt med 
hälso- och sjukvårdspersonal, vård i livets slut, läkemedelshantering samt fall och fallskador. 
Varje område innefattar en rad olika frågeställningar som ska besvaras.  

I samband med intervjuer påtalas från flera att interna kontroller utvecklats inom förvaltningen. 
Främst sker det genom ett upparbetat egenkontrollssystem där enhetschefer får i uppdrag att 
granska olika områden.  

Vid tidpunkten för granskningen görs inga stickprov från förvaltningsledningen av att 
egenkontrollerna stämmer och är korrekt utförda. Orsaken till att stickprovsvisa kontroller inte 
utförs anges enligt de intervjuade vara brist på resurser. 
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Bedömning 
Uppfyllt. 

Vi bedömer att det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för hur styrning, ledning och 
uppföljning ska fungera i samtliga led från nämnden till utföraren. Vi grundar vår bedömning på 
att det finns ett kvalitetsledningssystem som är ett verktyg för att leda och planera samt 
kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten. Vidare finns flertalet riktlinjer, rutiner och 
årsplanering för både nämnd och enhetschefer samt en internkontrollplan. Vi ser positivt på 
införandet av rutinen för egenkontroll, dock görs inga stickprovsvisa kontroller av 
förvaltningsledningen för att kontrollera att egenkontrollerna stämmer och är korrekt utförda. Vi 
bedömer kontrollmålet som uppfyllt även om det är en brist att det inte sker stickprov av denna 
egenkontroll. 

Även om arbetet med intern kontroll enligt intervjuerna förbättrats markant bedömer vi att 
området som rör myndighet kan utvecklas, då detta är ett område där flera delar ännu ej finns 
med i det systematiska intern kontrollarbetet. Nämnas kan tydlighet i mål och huruvida 
ärenden följs upp.  

Det sker en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet 

Iakttagelser 
Enligt omsorgsnämndens årsplanering framgår att ekonomisk uppföljning redovisas till 
nämnden elva månader om året. Det sker ingen redovisning till nämnd i juli månad. Av 
årsplaneringen för omsorgsförvaltningens enhetschefer framgår att kvalitet- och 
ekonomiuppföljning görs under årets samtliga månader.  

Vi har tagit del av ett urval av förvaltningens månadsuppföljningar för februari år 2019. 
Månadsuppföljningen upprättas av enhetschef baserat på underlag som skickas ut av ekonom. 
De uppgifter som ska framgå av uppföljningen är nyckeltal kring sjuktillfällen och sjukfrånvaro. 
Nuläget ska analyseras i relation till föregående år eller månad samt vilka åtgärder som har 
vidtagits eller planerats. Vidare innehåller uppföljningen uppgifter om ekonomi och budget i 
balans. Personalkostnader och övriga driftkostnader redovisas var för sig. Eventuell avvikelse 
för den aktuella månaden framgår samt ackumulerad avvikelse för året. Enligt mallen ska 
enhetschefen kommentera sitt utfall med uppgifter om vad avvikelse beror på, estimerad 
årsprognos, vilka åtgärder som planeras för att uppnå en budget i balans, om 
tjänstgöringsgrad över- eller understiger budgeterad sysselsättningsgrad samt om de har haft 
extrapersonal utöver fastställt schema. För enheter inom hemtjänsten redovisas även 
hemtjänstkurvan med en jämförelse mellan beviljade, planerade och utförda timmar.    

Enligt intervjuerna framgår att förvaltningen har månatliga uppföljningar på varje enhet. Det 
finns en personalbudget och en driftbudget. Inom hemtjänsten finns ett 
resursfördelningssystem med en schablon för varje beviljad timme. Resursfördelningssystemet 
följs upp månatligen.  

Av intervjuerna framgår att personalbudgeten periodiseras för att täcka semestervikarier under 
sommarmånaderna. Dock gjordes ingen periodisering av budgeten för att täcka extra personal 
och merkostnader i samband med julen år 2018. Dessa merkostnader belastade således 
budgeten i januari år 2019.   

Ekonom skickar underlag till respektive enhetschef och enligt de intervjuade ansvarar 
enhetscheferna för att kommentera utfallet utifrån ekonomens underlag. Av intervjuerna 
framgår att den ekonomiska förståelsen och intresset varierar mellan enhetscheferna. Analys 
och prognos kan därför vara av varierande kvalitet. Från och med januari år 2019 träffar 
ekonomen sina enhetschefer i grupp en gång i månaden. Vid behov kan enhetscheferna boka 
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ett individuellt möte med sin ekonom. Till och med år 2018 hade ekonom separata månatliga 
träffar tillsammans med varje enhetschef. De gemensamma mötena upplevs som positiva då 
enhetscheferna kan lära av varandra. Vid tidpunkten för granskningen pågår ett arbete med att 
införa månadsuppföljningarna i Stratsys. När rapporteringen införs i Stratsys kommer 
uppföljningen bli enhetlig för alla enheter och de uppgifter som ska ingå i rapporteringen 
kommer bli tydligare. 

Enligt mallen för månadsuppföljningen ska enhetscheferna analysera löne- och driftkostnader 
och förklara vad eventuella avvikelser beror på samt ange prognosticerat utfall för året. Enligt 
de intervjuade är det ekonom tillsammans med verksamhetschef som skriver prognos och 
eventuell åtgärdsplan. I och med införandet av Stratsys kommer enhetschefens ansvar 
avseende prognos och åtgärdsplan att bli tydligare. Förvaltningen kommer att erbjuda 
utbildning i ekonomi för enhetscheferna vid behov.    

Av intervjuerna framgår att förvaltningsledningen önskar utöka verksamheten med en extra 
ekonomtjänst för att kunna säkerställa att enhetscheferna får det stöd som de behöver. Vidare 
framgår att förvaltningsledningen arbetar aktivt med att mätning och rapportering av kostnader 
avseende bl.a. sjukfrånvaro och övertidskostnader ska bli så korrekt som möjligt för att få rätt 
förutsättningar i budgeten. Detaljbudgeten för kommande år beslutas vanligtvis i december 
månad.  

Inom särskilt boende är det tätheten som styr resursfördelningen. Demensboende har en 
täthet (0.8 årsarbetare/boendeplats) och övriga särskilda boenden har en annan täthet (0.6 
årsarbetare/boendeplats). Ett par år bakåt i tiden var tätheten olika på de olika boendena och 
arbete har slutförts för att uppnå samma täthet på kommunens samtliga särskilda boenden. 
Enligt de intervjuade justeras inte resurserna inom särskilt boende om vårdtyngden förändras 
om exempelvis en vårdtung brukare avlider eller om någon plötsligt får ökade behov. Personal 
fördelas på de särskilda boendena genom beslutad täthet. Enhetschefer ska bemanna enligt 
fastställd fördelning. Personal registrerar sitt önskade schema i systemet TimeCare. Dock 
tillåter systemet enbart att personalen schemalägger sig inom sin egen enhet. Detta är inte fullt 
ut infört inom förvaltningen. Det pågår i form av projekt. Kommunen har infört projektarbetet 
”rätt till heltid” och personalen har rätt till hela sin önskade sysselsättningsgrad inom sin 
ordinarie enhet även om det inte finns tillräckligt med behov inom den specifika enheten. 

Inom hemtjänsten finns ett resursfördelningssystem och resurser fördelas utifrån beslutade 
timmar.  

Gällande uppföljning av kvalitet framgår av intervjuerna att förvaltningen följer 
omsorgsnämndens årsplanering. Redovisning av exempelvis icke verkställda beslut framgår 
av årsplaneringen.    

Vårdtyngdsmätning utförs årligen av den medicinskt ansvarige sjuksköterskan (MAS). 
Vårdtyngdsmätningen redovisas enligt omsorgsnämndens årsplanering i april månad. Vi har 
tagit del av vårdtyngdsmätningen som genomfördes inom särskilt boende under våren år 2018. 
Mätningen används dock inte som ett redskap för resursfördelning. De mätinstrument som 
används vid vårdtyngdsmätning i Sölvesborgs kommun är ADL-trappan2, Bergerskalan psykisk 
status samt medicinska insatser3. Omvårdnadspersonalen tillsammans med medicinskt 
ansvarig sjuksköterska registrerarar resultaten för samtliga brukare på respektive enhet. Av det 
sammanlagda medelvärdet av samtliga mätområden per boende framgår att värdet har 

                                                      
 

2 Aktiviteter i det dagliga livet. Ett sätt att mäta förmåga hos individen. 
3 Skattningsinstrument av mental förändring. 
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minskat för samtliga sju boenden jämfört med år 2017. Boendet med det högsta värdet är 
Tärnan. 

Enligt de intervjuade är det ekonom tillsammans med verksamhetschef som skriver prognos 
och eventuell åtgärdsplan, men enligt vår granskning sker ett upprättande av eventuell 
åtgärdsplan och detta är enhetschefens ansvar. Här påtalar förvaltningen i sakgranskningen 
att det idag är enhetschef som ansvarar för prognos och är ansvarig för eventuell åtgärdsplan. 

Bedömning 
Uppfyllt. 

Vi bedömer att det sker en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet. Vi 
grundar vår bedömning på att ekonomisk uppföljning redovisas till nämnden elva månader om 
året. Månadsuppföljningen upprättas av enhetschef baserat på underlag som skickas ut av 
ekonom. Vi bedömer att månadsuppföljningen innehåller väsentliga delar så som nyckeltal 
kring sjuktal, uppgifter om lönekostnader och driftkostnader samt eventuella avvikelser och 
prognos. Vi bedömer att förvaltningen bör tydliggöra denna rutin då vi i intervjuer fått många 
olika budskap för vem som bär ansvaret för prognoser. Vi bedömer att det vore önskvärt att det 
finns en fördelning inom särskilt boende baserat på vårdtyngd då behoven i dessa 
verksamheter ändras under året. Vi ser på sikt också ett behov för förvaltningen att arbeta med 
att rätt till heltid skall fördelas över flera enheter. Det finns annars en uppenbar risk att personal 
inte används på ett effektivt sätt. Dessa synpunkter tar dock inte bort vår helhetsbedömning.  

Det finns en tydlig uppföljning av myndighetsutövning 
(biståndsbedömning) som utformar tydliga insatser till utföraren. Denna 
myndighetsutövning innefattar tydliga mål samt regelbunden uppföljning 
av beslut. Detta redovisas regelbundet till nämnden 

Iakttagelser 
Det finns riktlinjer för år 2019 som anger de insatser som finns enligt SoL respektive LSS. 
Riktlinjerna anger tidsintervall för uppföljning. Exempelvis ska första uppföljningen ske efter 3- 
4 veckor för samtliga insatser förutom förenklade biståndsbeslut och växelvårdsbeslut. Denna 
uppföljning sker för att säkerställa att den enskilde har fått sitt beslut utfört. Eftersom 
biståndsbesluten är tidsbegränsade följer handläggarna upp ärendet inom angiven tidsintervall 
i riktlinjerna. 

Av intervjuerna framgår att rutinerna för att tidsätta och följa upp beslut har förbättrats. Till 
skillnad från för några år sedan är alla beslut numera tidsbegränsade och uppföljning sker efter 
ovan nämnd rutin. Av intervjuerna framgår att standardgräns för beslut är 12 månader, sex 
månader för barnärenden och två veckor för korttidsboende gällande växelvård. Det finns ett 
”hemgångsteam” som arbetar inom HSL och SoL där besluten är korta och täta uppföljningar 
görs. Vidare framgår av intervjuerna att i samband med uppföljning efter 12 månader tillfrågas 
brukaren om den har kännedom om sin kontaktperson, om den känner till sin 
genomförandeplan samt vad den anser om antalet utförare som de träffar. 

Uppföljning av ärenden inom SoL ansvarar respektive handläggarna för. Vid tidsbrist 
förekommer det att intervallet för uppföljning förlängs med en månad, men det är enligt de 
intervjuande inte vanligt förekommande. För uppföljning av ärenden inom LSS ansvarar 
respektive ansvarig handläggare.  

Enligt det intervjuade genomförs inte kontroll från förvaltningsledningens sida huruvida 
riktlinjerna för tidsintervall för uppföljning följs av handläggarna och inte heller kontroll om det 
finns en röd tråd mellan biståndsbeslut och genomförandeplan.  
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Enligt intervjuerna deltar verksamhetschefen för myndighet och kontroll varannan gång vid 
handläggarnas ärendegranskningar. Slumpmässiga ärenden väljs sedan ut inom olika 
områden och redovisas till arbetsutskottet.  

Av de intervjuade framgår att målformuleringen i biståndsbesluten har förbättrats. Det är dock 
mer vanligt förekommande med generella mål inom SoL än vad det är inom LSS. Inom LSS 
strävar handläggarna efter att målen ska arbetas fram i samråd med den enskilde. Om den 
enskilde inte kan förmedla mål sätts målen av handläggaren och risken finns att det blir mål av 
mer generell karaktär. Det framgår av intervjuerna att förvaltningen har ärendegranskning varje 
vecka där ett ärende från hemtjänst, ett från särskilt boende samt ett LSS-ärende granskas. 
Vid tidpunkten för granskningen pågår arbete med att införa IBIC4 i verksamheten. Tre 
medarbetare från verkställigheten och två biståndshandläggare genomgår 
processledarutbildning inom IBIC.  

Enligt de intervjuade framgår att det är relativt vanligt att beslut fattas redan i samband med 
första mötet med brukare inom äldreomsorgen. Dessa typer av snabba beslut är däremot inte 
vanliga inom LSS-ärenden.    

Vidare framgår det av intervjuerna att verksamheten har särskilda boendegruppsmöten där 
boendebeslut för särskilt boende fattas. Formellt har handläggarna delegation på 
boendebeslut, men enligt intervjuerna fattas dessa beslut alltid gemensamt i boendegruppen.  

Vi har tagit del av månatlig sammanställning av statistik för februari år 2019. Av 
sammanställningen framgår exempelvis lediga platser inom särskilt boende, antal platser i kö, 
lediga platser på demensboende, ej verkställda beslut över 3 månader inom SoL respektive 
LSS, kostnad för institutionsplaceringar för aktuell månad samt ackumulerad kostnad för året, 
antal bostadsanpassningar, Lex Sarah samt Lex Maria.   

Enligt intervjuerna och nämndens årsplanering redovisas individärenden genom tre stickprov 
på arbetsutskottets månatliga möte. Stickprov väljs ut av nämndssekreterare. Enligt de 
intervjuade är det många typer av ärenden som inte är delegerat genom delegationsordningen 
och därmed har nämnden stor insikt och kontroll av verksamheten.  

Bedömning 
Delvis Uppfyllt 

Vi bedömer att det delvis finns en tydlig uppföljning av myndighetsutövning som utformar 
tydliga insatser till utföraren. Vi grundar vår bedömning på att det finns riktlinjer som anger 
uppföljningsintervall för samtliga insatser inom SoL och LSS. Vi bedömer att rutinerna för att 
tidsätta och följa upp beslut har förbättrats. Numera är samtliga beslut tidsbegränsade och 
uppföljning sker enligt fastställda riktlinjer. Standardgräns för beslut är 12 månader med 
undantag för barnärenden och korttidsboenden som är tidsatta till sex månader. Korttidsbeslut 
och Växelvård följs upp efter två veckor. Vi bedömer dock att kontroll av huruvida 
uppföljningen görs bör införas då de intervjuade inte fullt ut kan svara på om uppföljning görs 
inom givet tidsintervall.  

Vidare bedömer vi att kontroll av att det finns en röd tråd mellan biståndsbeslut och 
genomförandeplan bör införas. Vi bedömer att målformuleringarna i biståndsbesluten har 
förbättrats men att det kvarstår arbete med att konkretisera och individualisera målen 

                                                      
 

4 Ett utredningsinstrument, Individens behov i Centrum. 
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ytterligare. Vi ser positivt på ärendegranskningen som förvaltningen har infört samt att tre 
stickprov av individärenden redovisas på arbetsutskottets månatliga möte. 

Det är relativt vanligt förekommande att beslut fattas redan i samband med första mötet med 
brukare inom äldreomsorgen. Vi ser positivt på att verksamheten har infört 
boendegruppsmöten där boendebeslut avseende särskilt boende fattas. Detta anser vi bidrar 
till mer enhetliga beslut.  

Det finns en tydlighet hos utföraren avseende hur biståndsbesluten 
utförs 

Iakttagelser 
Enligt de intervjuade kontrollerar biståndshandläggarna inom myndighetsutövning att det finns 
genomförandeplaner. Kontrollen redovisas till nämnden två gånger per år, i januari månad och 
i augusti månad. Enligt intervjuerna finns rutin för upprättande av genomförandeplan. Mallen 
för genomförandeplan finns i Procapita5. Det finns olika mallar beroende på typ av verksamhet, 
exempelvis en för daglig verksamhet och en för barn och ungdom. Berörd personal har erhållit 
utbildning i social dokumentation och i utbildningen ingår kurs i upprättande av 
genomförandeplan. De intervjuade uppger att kvaliteten på genomförandeplanerna varierar 
mellan enheterna. Inom LSS upplevs genomförandeplanerna som genomarbetade och håller 
god kvalitet.  

En genomförandeplan ska baseras på biståndshandläggarens utredning. Någon kontroll av 
huruvida genomförandeplanerna följer biståndsbeslutet genomförs inte av 
förvaltningsledningen vid tidpunkten för granskningen. Enligt biståndshandläggarna görs 
kontroller vid uppföljningen av ärendet att akten överensstämmer med genomförandeplanen. 
Vid eventuella skillnader kontaktas respektive enhetschef. Kontroll av att genomförandeplan 
upprättas utförs av enhetscheferna och redovisas till respektive verksamhetschef. Inom 
verksamheten för funktionshinder utförs stickprov under året av verksamhetschefen för att 
kontrollera att uppföljning har gjorts inom givet tidsintervall. Stickprov eller liknande för att 
kontrollera dessa uppgifter utförs inte av förvaltningsledningen för övriga verksamheter vid 
tidpunkten för granskningen. 

Bedömning 
Uppfyllt. 

Vi bedömer att det finns en tydlighet hos utföraren avseende hur biståndsbesluten utförs. Vi 
grundar vår bedömning på att kontroll av att genomförandeplaner har upprättats kontrolleras 
av biståndshandläggare och enhetschef. Kontrollen redovisas till nämnden en gång per år. Vi 
bedömer att kontroll av att biståndsbeslut överensstämmer med genomförandeplan görs till 
viss del av biståndshandläggaren vid tidpunkten för uppföljningen.  

Det finns en långsiktig planering av verksamheten som redovisas och 
följs upp av nämnden 

Iakttagelser 
Av intervjuerna framgår att vid tidpunkten för granskningen pågår ett arbete med att ta fram en 
treårig verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska innehålla en långsiktig plan men även 
innehålla delar som de ska fokusera på inom den närmsta tiden. Det framgår av intervjuerna 
att den treåriga planen är efterfrågad för att bidra till en långsiktighet i arbetet.  

                                                      
 

5 Verksamhetssystem där utredningar skrivs.  

63



 
 

17 

Bedömning 
Ej Uppfyllt. 

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt då det vid tidpunkten för granskningen inte finns en 
långsiktig planering av verksamheten som redovisas och följs upp av nämnden. Det pågår 
dock ett arbete med att ta fram en treårig verksamhetsplan. Det finns också en medvetenhet 
om behovet av en flerårsplan inom förvaltningsledningen. 

En långsiktig äldreomsorgsplan skulle innebära att nämnden kan styra eventuella prioriteringar 
samt eventuella områden där de politiskt vill att förvaltningen skall lägga mer tid. Med tanke på 
det grundarbete som nämnden redan lagt ner på förbättringar så bedömer vi att detta skulle 
kunna hjälpa nämnden framåt i flera väsentliga delar.  

 

Revisionell bedömning 
Säkerställer Omsorgsnämnden en ändamålsenlig långsiktig styrning och ledning av 
äldreomsorgen och LSS-verksamheten? 

Vi gör bedömningen att omsorgsnämnden inte helt säkerställer en långsiktig styrning och 
ledning av äldreomsorgen och LSS-verksamheten. Det finns en tydlig planering och 
uppföljning på de flesta verksamhetsområden. Det finns en tydlig planering och uppföljning av 
ekonomi inom nämndens verksamhetsområde. Vi bedömer att det finns utvecklingspotential 
avseende uppföljning av myndighetsutövning då detta är ett område som styr både kvalitet och 
ekonomi. Vi bedömer också att nämnden bör utforma en mer långsiktig planering av 
verksamheten, vilket idag saknas.  

Vi bedömer att arbetet med egenkontroller är rutin och implementerat vilket vi ser som positivt. 
Vi ser att verksamheten har en medvetenhet om syftet med dessa egenkontroller. Vi bedömer 
att egenkontrollerna kan kompletteras med stickprov en gång per år där dessa egenkontroller 
kontrolleras.  

Rekommendationer 

Vi rekommenderar omsorgsnämnden att egenkontrollerna som utförs av enhetscheferna en 
gång per år kontrolleras och dokumenteras av antingen verksamhetschef eller omsorgschef. 

Vi rekommenderar att omsorgsnämnden inför rutiner som inte tillåter beslut direkt i samband 
med hembesök. Vi ser stora risker med snabba beslut. Kombineras detta med långa beslut 
finns även risker för att individen inte har rätt insats under lång tid. 

Vi rekommenderar att omsorgsnämnden tillser att verksamhetschefen för funktionshinder utför 
stickprovsvisa kontroller för att säkerställa att genomförandeplaner har upprättats inom givet 
tidsintervall. Kontrollerna bör dokumenteras.  

Vi rekommenderar att omsorgsnämnden utformar en långsiktig (4 år) verksamhetsplanering 
där politiska ambitioner och prioriteringar fastställs.  
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2019-09-17 
 
 
 
 
Anna Hilmarsson 

  
 
 
 
 
Tommy Nyberg 

Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av Sölvesborgs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som 
framgår av projektplan från den 2019-02-25. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, 
gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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KALLELSE

   Sammanträdesdatum

 OMSORGSNÄMNDEN                                                                                                        2019-11-21

ON § Dnr 2019/33

Kö- och beläggningsstatistik 2019

Information av nämndsekreterare Camilla Eriksson angående disponibla 
platser/lägenheter i särskilda boende, antal sökande samt kostnader för 
institutionsplacerade och utskrivningsklara under september 2019. 

Förslag till
BESLUT

Informationen tas till handlingarna.  
 
______
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Köstatistik och kostnader oktober 2019

Köstatistik till säbo och demensboende den 29 oktober

Antal lediga platser till säbo denna mån:        3

Antal lediga platser till demensboende denna mån:     4

Nyansökningar denna mån:      10

Antal avlidna denna mån:           9

Antal sökande till säbo:     9
Antal sökande till säbo mer än 3 mån:          2

Antal sökande till demensboende:            7
Antal sökande till demensboende mer än 3 mån:            3

Antal sökande totalt:   16
Antal sökande mer än 3 mån totalt:       5

Lediga platser på Utsikten:   1                    Fr o m 1/10: 9 pl korttids
                                                                                              6 pl växelvård
Kö till Utsikten:            0

Kostnader

För institutionsplacerade denna mån:          170 000     

För institutionsplacerade hittills i år:        2 496 000     

För medicinskt färdigbehandlade denna mån:    0    

För medicinskt färdigbehandlade hittills i år:     0
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Beläggningsgrad totalt:

                            230          0,7             100%      

Beläggningsstatistik

Oktober 2019

BOENDE
Antal 
plats

Tom plats 
medel Beläggning

Tärnan 21 0,1              99%           

Gerbogården 28       0,1           100%            

Svalan 39 0,0           100%            

Falkalyckan 31 0,3            99%

Duvan 12 0,0          100%
  
Slottsgården 45 0,2          100%

Falkalyckan P 2 0,0          100%

Paviljongen 10 0,0          100%

Ängsgården 6 0,0         100%

Skutan 6 0,0          100%

Solviken 5 0,0         100%

Bokdungen 5 0,0         100%

Gläntan 5 0,0         100%

Blågullsvägen 8 0,0         100%
                    
Färgkullan 6 0,0         100%

Norje 
Lärkvägen 1 0,0         100%
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KALLELSE

   Sammanträdesdatum

 OMSORGSNÄMNDEN                                                                                                        2019-11-21

ON § Dnr 2019/9

Anmälan av delegationsbeslut

1. Av biståndshandläggarna meddelade delegationsbeslut rörande 
hemtjänst och särskilda boenden under oktober 2019.

o Biståndshandläggare – 381 st bifall och 1 avslag
o Enhetschef – 7 st bifall

2. Av LSS-handläggarna meddelade delegationsbeslut rörande lagen om 
stöd och service för vissa funktionshindrade under oktober 2019. 

o LSS-handläggare – 28 st bifall och 1 avslag
o Arbetsutskottet – 2 st bifall 

3. Av Erika Englin, handläggare, meddelade delegationsbeslut gällande 
bostadsanpassningsbidrag under tiden den 16 oktober 2019 till och 
med den 15 november 2019.

o Bifall – 4 st
o Delvis bifall 1 st

4. Av Annelie Kjellström, omsorgschef, meddelat delegationsbeslut 
gällande Lex Sarah-utredning enligt 14 kap 6 § SoL om brister i 
omsorgen i form av klagande till brukare avseende dennes larmande. 
Ärendet anmäls ej vidare till Inspektionen för vård och omsorg. 
Dnr 2019/135. 

Förslag till
BESLUT

Anmälningarna läggs till handlingarna.
  
______
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KALLELSE

   Sammanträdesdatum

 OMSORGSNÄMNDEN                                                                                                        2019-11-21

ON § Dnr 2019/10

Meddelanden

1. Kommunfullmäktige har 2019-09-09, § 130 beslutat att lämna 
uppdrag till omsorgsnämnden enligt Samstyrets skrivelse med förslag 
om finansiella mål, ekonomiska ramar och investeringsramar för år 
2020. Uppdragen gäller:

 Bostadsanpassning
 Hemtjänsten
 Kommunala verksamheten med personlig assistans enligt LSS

2. Protokoll från Samverkansnämnden i Blekinges sammanträde den 8 
november 2019.

3. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg gällande tillsyn av 
Bokdungen och Skutan. Ärendet avslutas. Dnr 2019/70.

Förslag till
BESLUT

Meddelandena läggs till handlingarna.

______
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KALLELSE

   Sammanträdesdatum

 OMSORGSNÄMNDEN                                                                                                        2019-11-21

ON § Dnr 2019/11

Övriga frågor

______
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