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Datum 

2018-03-29 

Socialnämnden 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 5 april 2018 klockan 13:00 i 

Eklövet, Lenhovda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop

 Val av justerare

Ärende Anteckningar

1. Godkännande av dagordningen

Dnr 28072

2. Socialnämndens ekonomiska uppföljning år

2018

Dnr 2018-000105

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

3. Uppsägning av avtal mellan Uppvidinge

kommun och Primärvården Region Kronoberg

gällande distriktssjuksköterskemottagningen

i Norrhult

Dnr 2018-000104

Avtal delas ut på sammanträdet 

4. Servicebostäder till omsorgen

Dnr 2018-000106

5. Medborgarförslag om att organisera

stödfamiljer

6. Uppföljning av revisionsrapport om

Granskning av uppföljningsarbete samt

beställningar inom individ- och

familjeomsorgen

Dnr 2017-000268

7. Faderskapsutredning Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

8. Faderskapsutredning Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

9. Faderskapsutredning Handlingar delas ut på 

sammanträdet 



Uppvidinge kommun 

Datum 
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Ärende Anteckningar 

10.  Faderskapsutredning 

  

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

11.  Utredning om placering 

  

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

12.  Utredning om placering 

  

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

13.  Vårdnadsöverflytt 

  

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

14.  Utvärdering av 2016 års omorganisering av 

individ och familjeomsorgen 

Dnr 2018-000108  

 

15.  Motion om upphävande av lagen om valfrihet 

inom äldreomsorgen 

Dnr 2017-000460  

 

16.  Jubileumsrapport för öppna jämförelser, Vård 

och omsorg om äldre 2007-2016 i Uppvidinge 

kommun 

Dnr 2018-000109  

 

17.  Äskanden år 2019-2021 

Dnr 2018-000095  

Sammanställning delas ut på 

sammanträdet 

18.  Förslag på verksamhetsplan utifrån ett 

femårsperspektiv 2019-2024 

Dnr 2017-000377  

 

19.  Svar på kostnadseffektivisering inom vård 

och omsorg 

Dnr 2018-000002  

 

20.  Meddelanden till Socialnämnden år 2018 

  

 

21.  Redovisning av delegationsbeslut år 2018 

Dnr 2018-000081  

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

 

Thomas Lindberg 

Ordförande 

Emma Majlöv Modig 

Förvaltningssekreterare 

 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-03-26 
Referens 

2018-000104 

  

 

 

  
www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Uppsägning av avtal mellan Uppvidinge kommun och 
Primärvården Region Kronoberg gällande 
distriktssjuksköterskemottagningen i Norrhult 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att avtalet med Region Kronoberg gällande 

distriktssköterskemottagningen i Norrhult sägs upp från och med 2018-05-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Den som är sjuk och behöver vård ska i första hand vända sig till närmaste 

vårdcentral eller, i akuta fall till sjukhuset. Den som av hälsoskäl har stora 

svårigheter att ta sig till sin vårdcentral, kan vara berättigad till hemsjukvård. 

Det är sjuksköterskan i hemsjukvården som bedömer behovet. Hemsjukvård 

ges till alla åldrar och även till den som är svårt sjuk eller vårdas i livets slut. 

Distriktssköterskemottagningen i Norrhult har sedan föregående avtal 

tecknades 2016-04-01, varit öppen 2 timmar/vecka, (tisdag). På grund av ett 

vikande besöksunderlag är det inte längre befogat att avsätta bemanning och 

resurser till att ha mottagningen öppen.   

Ekonomiska konsekvenser 

Personalresursen inom hemsjukvården blir mer kostnadseffektiv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Hälso-och sjukvårdschef, 2018-03-26 

Avtal, 2016-02-17  

Beslutet skickas till 

Primärvården Region Kronoberg 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 

 

Carina Asp   Annie-Lie Jarhult 

Hälso-och sjukvårdschef  Förvaltningschef  
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Uppstart av Servicebostad 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden ger vård- och Omsorgsavdelningen i uppdrag att starta 

Servicebostad. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 19 februari 2018 beslutade biståndshandläggare om bostad med Särskild 

service enligt LSS, som bör verkställas som Servicebostad för att möta 

individens behov. Om beslutet inte verkställs inom tre månader kan 

kommunen bli skyldig att betala vite. 

 

En inventering visar att till sommaren 2018 kommer behovet av platser i 

Servicebostad vara två. Inom ett till två år kommer behovet av Servicebostad 

öka med tre nya platser. Under tidperioden 2021-2026 beräknas behovet att 

öka med ytterligare fyra platser i Servicebostad. Totalt nio platser 2026. 

 

Behovet av gruppbostad som kan vara aktuella 2018-2020  är fyra platser. 

Inom tidsperioden 2020-2027 beräknas behovet av gruppbostad öka med fem 

platser.  

 

Kommunen kan idag inte erbjuda plats i gruppbostad, då det inte finns någon 

tom plats. Servicebostad finns inte i kommunen. Om beslutet inte verkställs 

ger det konsekvenser för individen som kan innebära otrygghet, risk för 

psykisk ohälsa. För kommunen kan det innebära ekonomiska konsekvenser.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från områdeschef OF (omsorgen om funktionshindrade) och 

T f Vård och – omsorgschef, 2017-03-28 

Servicebostäder enligt LSS, 2018-03-27 

Risk-och behovsinventering, 2018-03-06 

Ekonomiska konsekvenser 

Eventuellt vite för icke verkställt beslut. Kostnad för köp av Servicebostad 

beräknas vara 2 255 00 kr/år. Gruppbostadsplats i annan kommun beräknas 

kosta ca 2 255 000 kr/år.  



 

Socialförvaltningen · Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
Box 43, 364 41 Lenhovda Besök: Hssslavägen 2, Lenhovda  

anette.cronholm@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Områdeschef omsorgen av funktionsnedsatta 
 

 

 

 

 

Anette Cronholm   Carina Asp   

Områdeschef OF  Tillförordnad Vård – och omsorgschef

   



 

 

2018-03-27 
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Service bostäder enligt LSS -Lagen om stöd och service för 

vissa funktionshindrade i Uppvidinge kommun  

 

Underlag för 9 § 9. bostad med särskild service – Servicebostad enligt LSS 

– Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade i Uppvidinge 

kommun.  

 

LSS ska ge personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar 

stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen. För att ha rätt 

att söka insatser enligt LSS måste kriterier uppfyllas såsom att personen 

måste bedömas tillhöra någon av de tre personkretsarna.  

Personkretsarna är 1§: 

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknandetillstånd. 

2. Betydande hjärnskada och bestående begåvningsmässiga funktionshinder 

efter hjärnskada i vuxenålder. 

3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart 

inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av 

stöd och service.    

  

Enligt 7 § LSS ska den enskilde genom de insatser som stadgas i LSS 

tillförsäkras ”goda levnadsvillkor”. Vid en jämförelse mellan ”goda 

levnadsvillkor” och socialtjänstens stadgande om ”skälig levnadsnivå” kan 

konstateras att LSS personkrets tillförsäkras kvalitativt bättre levnadsvillkor 

än vad socialtjänsten medger. De övergripande principerna för goda 

levnadsvillkor består av att den enskilde har: Inflytande och 

medbestämmande, självbestämmande och integritet, jämlika levnadsvillkor, 

full delaktighet samt kan leva som andra. 

 

Insatserna skall; 

- Vara varaktiga och samordnade, 

- Vara anpassade till den enskildes individuella behov, 

- Utformas så att de är tillgängliga, - Stärka mottagarens förmåga att 

leva ett självständigt liv.  
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Insatsen 9 § 9. Bostad med särskild service för vuxna delas in i tre olika 

boendeformer: 

 

Gruppbostad 

En gruppbostad kan erbjudas personer som har så stora behov av tillsyn och 

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

under dygnets alla timmar. Gruppbostaden består av ett mindre antal 

lägenheter ca 5-6 stycken dessa är samlade kring gemensamma utrymmen. 

Lägenheterna ska vara fullvärdig bostad ska uppfylla Boverkets byggregler 

som gäller för bostäder i allmänhet. En fast personalgrupp ska täcka de 

boendes hela stödbehov inklusive fritids- och kulturella intressen.  

 

Servicebostad 

En servicebostad består av ett antal ca 6 -12 lägenheter som kommunen har 

första handskontrakt på och anvisar till. Lägenheterna ska vara fullvärdig 

bostad och ska uppfylla Boverkets byggregler som gäller för bostäder i 

allmänhet. Samt vara anpassade efter den enskildes behov. Lägenheterna 

ska ligga i närheten av varandra och det finns en gemensamhetslägenhet 

som personal utgår ifrån och boende/hyresgäster kan komma och umgås i. 

Det ska finnas utrymme i gemensamhetslägenheten så att alla som beviljat 

servicebostad kan vistas i lägenheten samtidigt. Servicebostaden ska ha 

tillgång till en fast personalgrupp som kan tillgodose de boendes behov 

dygnet runt. Här bor du som inte har behovet av att det finns personal i 

direkt närhet, du ska själv kunna larma eller ringa efter personal. 

Servicebostaden bör inte samlokaliseras med en annan bostad med särskild 

service, annan bostad som inte är ordinär eller en daglig verksamhet. 

 

Särskilt anpassad bostad  

En särskilt anpassad bostad är anpassad efter dina fysiska behov t.ex. 

breddade dörrar och inga trösklar. Personal ingår inte i denna boendeform. 

Det stöd och service du behöver söker du enligt SoL – socialtjänstlagen 

såsom boendestöd eller hemtjänst eller enligt LSS med personlig assistans 

eller ledsagning.  

 

Det ska finnas en föreståndare i verksamheten, som ansvarar för det dagliga 

arbetet och säkerställer att verksamheten bedrivs med god kvalitet och ger 

god omvårdnad. 

 

Personalens arbetstider ska matchas med de boendes behov av stöd och 

insatser alla dygnets timmar. Det behöver inte vara vaken personal på natten 

om de boendes behov inte kräver det, sovande jour är går bra, så vida att det 

ska finnas, personal i nära anslutning till serviceboendet som snabbt ska 

kunna tillgodose de boendes behov av stöd och service.  

 



  Systematiskt arbetsmiljöarbete 

  Riskbedömning med handlingsplan 

1 
 

 

 

Blankett för riskbedömning med handlingsplan 

 

Fyll i tabellen nedan genom att följa steg 1 till 7 

 

1. Riskkällor och riskbeskrivning: Undersök arbetsförhållandena och bedöm om 

någonting kan medföra någon risk i fysiskt, psykiskt, socialt eller organisatoriskt 

avseende. Finns en risk skrivs den in i tabellen. Beskriv varför det är en risk för 

ohälsa eller olycksfall genom att beskriva vilka konsekvenser risken medför. 

 

När riskbedömningar görs är det viktigt att det är just risken för att medarbetaren 

utsätts för ohälsa och olycksfall som beskrivs och bedöms. Finns det exempelvis 

problem med buller skriver man inte bara buller under riskbeskrivningen utan risk 

för hörselskada, trötthett, stress eller risk för olyckor på grund av att man inte hör 

viktiga ljud.  

 

Exempel på riskkällor: 

 Fysikaliska – buller, vibrationer, klimat, heta ytor, heta vätskor, strålning. 

 Kemiska/mikrobiologiska – härdplaster, luftföroreningar, smitta, slipdamm, 

svetsrök, lösningsmedel, cytostatika, syrefattig miljö, fuktskada. 

 Psykologiska, sociala, organisatoriska – ensamarbete, våld och hot, otillåten 

påverkan, kultur, förändringar i verksamheten, närhet till chef, oklara förväntningar 

på arbetsinsats, ständigt snabba förändringar, stor arbetsmängd och högt tempo. 

 Tekniska – arbetsutrustning, fordon, datasystem, borttaget skydd, arbete på hög 

höjd, hala golv, produktionsstörning, el, tryck. 

 Ergonomiska – olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser, belysningsförhållanden, 

tunga lyft. 

 

 

2. Riskvärde: Bedöm risknivå utifrån sannolikhet och konsekvens enligt matrisen 

nedan. 

 

Börja med att bedöma hur sannolikt det är att något ska hända. Kan en eller flera 

arbetstagare utsättas? I vilka arbetsmoment är risken stor? Hur ofta och hur länge är 

någon utsatt? 

Gå vidare med att bedöma konsekvensen. Vilken slags ohälsa eller olycksfall kan 

inträffa? Hur allvarlig kan skadan bli?  

Riskvärdet får du fram genom att se var sannolikhet och konsekvens möts i matrisen. 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

3. Åtgärder: Utgå ifrån riskvärdet och bedöm vilka åtgärder som behöver 

vidtas för att eliminera eller minska risken och konsekvenserna av den. 

 

   

Sannolikhet 
Hur troligt är det 

att något ska 

hända? 

 Stor  

 Sannolikhet (4) 

4 8 12 16 

 Möjlig  

 Sannolikhet (3) 

3 6 9 12 

 Liten     

 Sannolikhet (2) 

2 4 6 8 

 Osannolikt (1) 1 2 3 4 

   Försumbar  

 konsekvens (1) 

 Lindrig 

 konsekvens (2) 

 Allvarlig  

 konsekvens (3) 

 Mycket allvarlig  

 konsekvens (4) 

  Konsekvens 
Hur allvarliga kan skadorna bli? 

Sannolikhet 

Osannolikt Sannolikheten för att det ska inträffa är praktiskt taget obefintlig. Det finns 

mycket få eller inga tecken på att risken är verklighet idag. 

Liten sannolikhet Under normala omständigheter är det inte sannolikt att det ska inträffa. Om det 

inträffar är det inte frekvent. Det finns vissa tecken på att risken är verklighet 

idag. 

Möjlig sannolikhet Det kan inträffa om förebyggande åtgärder inte vidtas snarast. Det finns tydliga 

tecken på att risken är verklig. Det har inträffat vid några tillfällen. 

Stor sannolikhet Sannolikheten är stor att det ska inträffa. Det är bekräftat att risken är verklighet 

idag eller att den väntas bli det inom en överskådlig framtid.  

Konsekvens 

Försumbar  Kan orsaka visst obehag men är ofarligt. Det påverkar inte arbetsmiljön i någon 

större omfattning varken fysiskt eller psykiskt. 

Lindrig Innebär en begränsad skada eller mild sjukdom. Ingen eller kort sjukskrivning. 

Allvarlig Innebär en allvarlig skada eller sjukdom med en längre sjukskrivning som följd.  

Mycket allvarlig Innebär mycket allvarlig skada eller sjukdom med dödsfall eller livslånga men 

som följd.  

Riskvärde Behov av åtgärder 

1-2 Eventuellt ingen åtgärd, lägg inte mycket kraft här. 

3-4 Åtgärdas så långt rimligt, förebyggande arbete. 

4-9 Åtgärdas snarast, viktigt förebyggande arbete. 

12-16 Arbetet ska inte utföras innan åtgärd vidtagits, prioritera detta. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Blankett för riskbedömning med handlingsplan 

 

Skriftlig riskbedömning med handlingsplan 

Arbetsplats:  OF  

Närvarande:  180306 Sabina Rosen, Anna Sahlgren, Amanda Lindwall, Anette Cronholm 

 

Skyddsombud och medarbetare ska ges möjlighet att medverka när riskbedömning görs och när handlingsplaner upprättas. 

Riskbedömning Handlingsplan 

1. Riskkälla och 

riskbeskrivning 
Vad är risken? 

Varför är det en risk? 

Vad blir konsekvensen om risken 

inträffar? 

2. 

Riskvärde 
Sannolikhet 

x konsekvens 

1-16 

3. Åtgärder 
Vad måste göras för att 

minska eller eliminera risken? 

4. Ansvarig 
Ange både ansvarig 

chef och ansvarig 

utförare. 

5. Klart 

datum 
När ska 

åtgärden 

vara 

genomförd? 

6. Uppföljning 
Datum & Ansvarig 

När ska åtgärden 

följas upp? 

Vem ansvarar för att 

uppföljningen sker? 

7. Resultat 
Hur blev det? 

Är åtgärden inte tillräcklig 

görs en ny bedömning av 

risken. 

Ett beslut finns om ”Bostad 
särskild service” sedan 180219 – 
bör verkställas som Service 
bostad 
 
Kommunen har inte Service 
bostad. 
Finns inte någon 
gruppbostadsplats att erbjuda. 
 
 
 

12 Starta servicebostad i 
Uppvidinge kommun 

Socialnämnd, 
Uppvidingekommun 

Snarast I samband med 
Samverkansmöte 
180319 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Blankett för riskbedömning med handlingsplan 

 

Riskbedömning Handlingsplan 

1. Riskkälla och 

riskbeskrivning 
Vad är risken? 

Varför är det en risk? 

Vad blir konsekvensen om risken 

inträffar? 

2. 

Riskvärde 
Sannolikhet 

x konsekvens 

1-16 

3. Åtgärder 
Vad måste göras för att 

minska eller eliminera risken? 

4. Ansvarig 
Ange både ansvarig 

chef och ansvarig 

utförare. 

5. Klart 

datum 
När ska 

åtgärden 

vara 

genomförd? 

6. Uppföljning 
Datum & Ansvarig 

När ska åtgärden 

följas upp? 

Vem ansvarar för att 

uppföljningen sker? 

7. Resultat 
Hur blev det? 

Är åtgärden inte tillräcklig 

görs en ny bedömning av 

risken. 

För individen innebär icke 
verkställt beslut ökad risk för 
psykisk ohälsa, otrygghet. 
För kommunen innebär det  
Ekonomiska konsekvenser pga. 
Ev. vite icke verkställt beslut 
 
Kostnad för köp av plats Service 
bostad? 
Köpt plats gruppbostad: 
kostnad/år ca 2 255 000 kr 

 Nu kända kommande behov:       

Ev. kommande behov av 
Servicebostad till sommaren 2018 
– 2 personer 

      

Ev. kommande behov 
Servicebostad (vuxna personer 
som idag bor i föräldrahemmet) 2 
personer. Kan vara aktuella 
imorgon pga. äldre föräldrar 

      

Ev. kommande behov 
Servicebostad 2021, 1 person 
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Blankett för riskbedömning med handlingsplan 

 

Riskbedömning Handlingsplan 

1. Riskkälla och 

riskbeskrivning 
Vad är risken? 

Varför är det en risk? 

Vad blir konsekvensen om risken 

inträffar? 

2. 

Riskvärde 
Sannolikhet 

x konsekvens 

1-16 

3. Åtgärder 
Vad måste göras för att 

minska eller eliminera risken? 

4. Ansvarig 
Ange både ansvarig 

chef och ansvarig 

utförare. 

5. Klart 

datum 
När ska 

åtgärden 

vara 

genomförd? 

6. Uppföljning 
Datum & Ansvarig 

När ska åtgärden 

följas upp? 

Vem ansvarar för att 

uppföljningen sker? 

7. Resultat 
Hur blev det? 

Är åtgärden inte tillräcklig 

görs en ny bedömning av 

risken. 

Ev. kommande behov 
Servicebostad 2023, 1 person 

      

 
Ev. kommande behov 
servicebostad 2026, 2 personer 

      

Ev. kommande behov 
Gruppbostad (vuxna personer 
som idag bor i föräldrahemmet) 
4 personer. Kan vara aktuella 
imorgon pga. äldre föräldrar 

      

Ev. kommande behov 
Gruppbostad 2023, 2 personer 

      

Ev. kommande behov 
Gruppbostad 2025, 1 person 

      

Ev. kommande behov  
Gruppbostad 2026, 1 person 

      

Ev. kommande behov  
Gruppbostad 2027, 1 person 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Blankett för riskbedömning med handlingsplan 

 

Riskbedömning Handlingsplan 

1. Riskkälla och 

riskbeskrivning 
Vad är risken? 

Varför är det en risk? 

Vad blir konsekvensen om risken 

inträffar? 

2. 

Riskvärde 
Sannolikhet 

x konsekvens 

1-16 

3. Åtgärder 
Vad måste göras för att 

minska eller eliminera risken? 

4. Ansvarig 
Ange både ansvarig 

chef och ansvarig 

utförare. 

5. Klart 

datum 
När ska 

åtgärden 

vara 

genomförd? 

6. Uppföljning 
Datum & Ansvarig 

När ska åtgärden 

följas upp? 

Vem ansvarar för att 

uppföljningen sker? 

7. Resultat 
Hur blev det? 

Är åtgärden inte tillräcklig 

görs en ny bedömning av 

risken. 

Avsaknad av korttidplats LSS 
vuxen från 180601 
Svårt att lösa uppkomna akuta 
behov 
Ekonomisk konsekvens: Köpa 
plats i annan kommun 

? 

Behov finns av att lösa 
boende/korttidsplatser för 
personer inom psykiatrin. 
 
Personer kan känna otrygghet 
efter inskrivning inom t.ex. 
psykriatrin, behandlingshem, akut 
sjukdom. 
 
Suicidrisk, återfall i missbruk t.ex. 
Kommunen riskerar kostnader för 
t.ex. behandlingshem. 

 Förslag: starta boende för 
Psykiatri och LSS i närheten 
av varandra. Detta skulle 
innebära en möjlighet att 
samverka kring 
personalresurser, 
gemensamma utrymme. 
Förslagsvis 
trapphusmodellen. 
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Medborgarförslag om att organisera stödfamiljer 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden besvarar medborgarförslaget med nedanstående yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen överlämnade medborgarförslaget den 15 maj 2017, § 62, till 

Socialnämnden för upprättande av svar. Socialnämnden gav den 14 december 

2017, § 152, socialförvaltningen i uppdrag att upprätta ett svar på 

medborgarförslaget och återkomma till socialnämndens sammanträde i 

februari 2018. 

 

Socialförvaltningen överlämnade ett yttrande på socialnämndens 

sammanträde i februari 2018. Socialnämnden återremitterade yttrandet till 

socialförvaltningen den 8 februari 2018, § 17, för återrapportering i mars 2018. 

Då Socialförvaltningen inte haft möjlighet att färdigställa yttrandet till den 8 

mars 2018 gav socialnämnden, § 28, socialförvaltningen i uppdrag att 

återkomma med svar i april 2018.  

 

Socialförvaltningen presenterar nedanstående yttrande som svar på 

medborgarförslaget på socialnämndens sammanträde 5 april 2018. 

Yttrande  

Medborgarförslaget tar upp en viktig utmaning för socialförvaltningen, att 

rekrytera egna ansvarfulla familjer, se till att de får god handledning så att de 

kan stötta det placerade barnet och ha en god kontakt med de biologiska 

föräldrarna. 

 

I medborgarförslaget används begreppet stödfamiljer. Socialtjänstens begrepp 

för de familjer som har i uppdrag att stötta barn och deras biologiska föräldrar 

på hemmaplan är kontaktfamiljer. I följande text används begreppet 

kontaktfamilj, vilket likställs med begreppet stödfamilj. 

 

Medborgarförslaget föreslår en höjning av arvode till kontaktfamiljer. En 

höjning av arvodet för kontaktfamiljer skulle inledningsvis kunna generera 

fler intresseanmälningar men det finns ingen garanti för att det skulle 

innebära att kommunen kan rekrytera fler kontaktfamiljer som är erfarna och 

ansvarsfulla. 
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Ett ökat arvode innebär inte heller att kontaktfamiljen kan stötta det placerade 

barnet eller den biologiska familjen såpass att det placerade barnet kan flytta 

hem.  

Avseende barnets behov av stöd i sin relation till föräldrarna är det ett 

uppdrag som ligger på kommunens öppenvård som har den specifika 

yrkesmässiga kompetensen. Socialsekreteraren ser till att vården följs upp och 

går framåt.  

 

Ett första steg i arbetet med att rekrytera kontaktfamiljer är att man inom 

Individ och familjeomsorgen säkerställer att det finns tillräckligt med resurser 

och kompetens för att rekrytera och handleda dessa. Idag finns 1,5 tjänster 

fördelat på två socialsekreterare vars uppdrag bland annat är rekrytera och 

handleda både familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Det finns en 

planering för att ge berörd personal utbildning i att handleda uppdragstagare. 

 

Arbetet med att rekrytera kontaktfamiljer har påbörjats. Under hösten 2017 

annonserade socialtjänsten efter kontaktfamiljer och det har inkommit en 

handfull intressanta familjer som skall utredas. Kontaktfamiljer är en viktig 

del i det förebyggande arbetet eftersom en kontaktfamilj, samtidigt med 

öppenvårdsinsatser, möjliggör arbete med familjen på hemmaplan.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2017-03-09  

Tjänsteskrivelse av enhetschef placeringsgruppen, 2018-03-26 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Föreslagsställare 
 

 

 

 

Jennie Stålfors   

Enhetschef placeringsgruppen   
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Uppföljning av revisionsrapport gällande åtgärder efter 
revisionsgranskning av Individ- och familjeomsorgen 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner uppföljningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 12 oktober 2017, § 119, beslutar socialnämnden att ge socialförvaltningen 

uppdrag att i april 2018 återkomma med uppföljning av nedanstående 

åtgärder. Åtgärderna är en följd av den granskning revisionsfirman PwC 

gjorde avseende socialnämndens institutionsplaceringar av barn och unga (SN 

2014–000065) 2014. Kritik riktades till socialnämnden gällande otillräcklig 

arbetsledning, avsaknad av rutiner och riktlinjer, bristfällig uppföljning av 

placeringar, utvecklingsbehov av alternativ till institutionsplaceringar samt 

förbättringsområden i handläggningen. 

 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uppvidinge kommun 

granskade PwC åter igen kommunens individ- och familjeomsorg. I denna 

rapport framkom att socialnämnden genom kontroll och uppföljning behöver 

säkerställa att handläggningen sköts rättssäkert och enligt fastställda rutiner. 

Det framkom även att ändamålsenliga uppföljningar behöver förbättras.   

Åtgärder för uppföljning april 2018: 

1. Vid överväganden av vård utanför hemmet ska vårdplan bifogas till 

individutskottet.  

2. Fortsätta vår interna granskning av förhandsbedömningar och 

upprätta en granskningsmall för placerade barn samt fortsätta följa 

huruvida utredningstiden vid barnavårdsutredningar säkerställs.  

3. Generell översyn av intranätet särskild med fokus på att öka 

användarvänligheten.  

4. Ställningstagande om nytt verksamhetssystem ska upphandlas ska tas 

under året.  

5. Fortsätta utveckla arbetet med att använda sig av SMARTa mål vid 

insatser från individ och familjeomsorgen.  

6. Ett förslag på intern kontroll tillsammans med målsättning i en 

verksamhetsplan för 2018 kommer att presenteras för socialnämnden 

senare under året.  
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Avseende överväganden av vård utanför hemmet bifogas detta till 

individutskottet sedan hösten 2017. Det har inte tagits fram rutin för att 

säkerställa att processen följs, däremot går chef igenom handlingarna som ska 

till individutskottet och kollar då att vårdplan finns med. 

 

Intern granskning av förhandsbedömningar gjorda 2017 är genomförd i 

februari 2018 och visar på att samtliga punkter som skulle kontrolleras har 

förbättrats jämfört med föregående år, förutom på punkten om besluten är 

tagna inom 14 dagar. Där syns en kraftig försämring. Kvaliteten i 

förhandsbedömningar har ökat då verksamheten skapade en 

mottagningsfunktion men konsekvensen har blivit att sårbarheten ökat då 

mottagningen bestått av en person. För att minska sårbarheten men inte 

minska kvalitéen har arbetssättet förändrats och en ny mottagningsfunktion är 

i uppstarten. 

 

Någon generell översyn av intranätet med särskild fokus på att öka 

användarvänligheten har inte hunnit genomföras.  

 

Nytt verksamhetssystem är under upphandling.  

 

Arbetet med SMARTa mål vid insatser från individ- och familjeomsorgen 

fortsätter. Exempelvis har ett samverkansmöte ägt rum med utredare inom 

Barn och familj och behandlare i öppenvården för att utveckla arbetet, öka 

kunskapen samt personalens trygghet i användandet av metoden. 

 

Ett förslag på intern kontroll har tagits fram den 22 mars 2018. Den interna 

granskningen avser granskning av förhandsbedömningar, placeringar, 

utredningar samt utbetalningar av arvode och omkostnader.  

För att säkerställa att granskningar blir korrekta används granskningsmallar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av enhetschef vuxengruppen, 2018-03-22 

Granskning förhandsbedömningar 2017, 2018-02-13 

Förslag intern kontroll 2018, 2018-03-22 

Beslutet skickas till 

Tillförordnad chef individ- och familjeomsorgen 

Enhetschef individ- och familjeomsorgen  

 

 

Liselotte Pedersen 

Enhetschef vuxengruppen individ och familjeomsorgen 
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 2018-02-13 Individ och familjeomsorgen 

Granskning förhandsbedömning 2017 

 

Period: 2017 

Beslutstyp: Ej inleda utredning 

Antal granskade ärenden: 13 

1a. Är skyddsbedömning gjord? 

Ja: 13 Nej: 0 

1b. Är den motiverad? Ja:  Nej:   

2. Framgår … 

Namn Ja: 13 Nej: 0 

Befattning Ja: 9 Nej: 4 

Datum Ja: 13 Nej: 0  

på skyddsbedömningen 

Är gjord inom 24 timmar?  Ja: 13 Nej: 0 

3. Har samtal med barn skett? Ja: 3 Nej: 10 

Om Nej är det motiverat? Ja: till 100 % Nej:  

4. Framgår att det finns tidigare kännerdom? Ja: 13 Nej: 0 

5. Är förhandsbedömningen inom 14 dagar? Ja: 7 Nej: 6 

 Om nej hur många dagar: mellan 12-25  dagar sent 

Finns rimlig motivering till beslutet?   Ja: 13 Nej: 0       

 Är rätt delegat beslutsfattare? Ja: 13       Nej: 0 
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Analys 

Verksamheten har uppmärksammat att inflödet är ojämt fördelat och kan 

komma i toppar. Skyddsbedömningen görs inom föreskriven tid.  Däremot 

finns brister i att slutfara förhandsbedömningen inom föreskriven tid.  

Avvikelse har inkommit gällande att endast en person i mottaget gör det 

sårbart vid högt inflöde av anmälningar. Ett av ärendet har dragit ut på 

tiden trots att handläggaren under hela processen arbetat med att få till tid 

för bedömning.  

Granskningen visar även att verksamheten lever upp till kraven för samtal 

med barnen, till fullo.  

Det kan konstateras att samtliga punkter har förbättrats jämfört med 

föregående år förutom att besluten är tagna inom 14 dagar, som har 

försämrats kraftigt. Kvaliteten i förhandsbedömningar har ökat då 

verksamheten skapade en mottagningsfunktion. Konsekvensen har blivit 

att sårbarheten ökat. 

Åtgärd 

Ny checklista arbetas fram som stöd för handläggarna. Avdelningen har 

redan, via avvikelser och i en dialog mellan mottaget och ansvarig chef,  

uppmärksammat sårbarheten med endast  en person i mottaget. Därför har 

avdelningen  arbetat fram ett  arbetssätt, med en mottagningsgrupp,  vars 

syfte är att minska sårbarheten. Detta planeras sättas i drift under våren 

2018. 

Ansvarig för åtgärderna är ansvarig enhetschef för mottagningsgruppen. 

  

 

Liselotte Pedersen 

Enhetschef individ och familjeomsorgen 
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2018-03-22 Individ- och familjeomsorgen 

Intern kontroll 2018 

Typ av granskning Schema för granskning 

Granskning förhandsbedömningar Juni och December 

Granskning placeringar Maj och November 

Granskning utredningar April och Oktober 

Genomgång personer som mottager 

arvode och omkostnad 

Var tredje månad med start Mars 

 

Beskrivning av granskningar 

10 stycken handlingar väljs ut slumpvis och granskas av en funktion som 

IFO-chef utser. Denne granskar handlingarna enligt granskningsmallar. 

Gällande utredningar och förhandsbedömningar kommer de ärenden som 

varit aktuella de senaste 6 månaderna att granskas. 

Granskningarna omfattar i ett första steg att göra en systematisk kontroll 

enligt granskningsmallarna: Förhandsbedömning, utredning samt 

placering.  

För att kunna göra en skattning över innehållet i granskningen och vad 

som behöver prioriteras i arbetet så kan man använda analysmodellen 

FMEA (Failure modes and effects analysis).  

FMEA innebär att man utifrån resultaten i granskningsmallarna ser över 

hur ofta ett ”fel” inträffar, vilken effekt felet får för den enskilde samt hur 

lätt det är att upptäcka felet. Detta genererar ett risktal och utifrån det kan 

man prioritera vilka fel som är viktigast att åtgärda först.  

Genomgång personer som mottager arvode och omkostnad. 

IFO har vid flera tillfällen upptäckt att arvoden och omkostnader fortgår 

trots att uppdragstagaren avslutat sitt uppdrag. Detta gäller bara de 
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uppdragstagare som kommunen själva skrivit avtal med, inga externa 

aktörer. Även om man inom IFO använder sig av uppsägningsdokument 

skriftligt så når inte detta alltid ansvarig person som betalar ut arvoden och 

omkostnader i lönesystemet. Lämplig åtgärd är då IFO-chef utser en person 

som var tredje månad går igenom utbetalningslistan och jämför denne med 

uppgifter från verksamhetsystemet. Eventuella felaktigheter rapporteras 

till IFO-chef och handläggare för åtgärd. Det har funnit möjligheter att få 

tillbaka felaktigt utbetalat arvode till kommunen.  

Ansvarig för åtgärderna är IFO-chef. 

 

Liselotte Pedersen 

Enhetschef vuxengruppen 
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Utvärdering av 2016 års omorganisation av individ- och 
familjeomsorgen 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar om organisationsjustering inom individ- och 

familjeomsorgen enligt förslag till organisationsjustering 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Organisationsjustering inom individ- och familjeomsorg – ”En väg in för att 

få del av socialtjänstens resurser” 

Nuvarande organisation skapades inför årsskiftet 2016. Individ- och 

familjeomsorgen består i dagsläget av fyra grupper: Utrednings- och 

familjerättsgruppen, Placeringsgruppen, Vuxengruppen och Öppenvård med 

inriktning på behandling och psykiatri. Individ- och familjeomsorg är en 

organisation som bygger på små arbetsgrupper där varje enhetschef har 5-7 

medarbetare i varje grupp. Enhetscheferna har sett ett behov av en 

organisationsjustering för att uppnå en väl fungerande organisation med 

fokus på att ge kommunens medborgare ett gott bemötande och en bra 

service, ökad rättsäkerhet och effektivitet i arbetet samt förbättra 

socialsekreterarnas arbetsmiljö. Under åren har enhetschefer inte haft 

möjlighet att tillämpa det nära ledarskapet som var tänkt. 

Ärendehandledningen fick stå tillbaka för övriga chefsuppgifter. Vidare 

skapades ett avstånd mellan utrednings- och familjerättsgruppen och 

placeringsgruppen. 

Organisationsförändringen ska bland annat innebära att verksamheten skapar 

en mottagningsgrupp för att kommuninvånare och samarbetspartners ska få 

en gemensam väg in oavsett om ärendet gäller missbruk, våld i nära, 

ekonomiskt bistånd eller barn och familj. Tack vare en gemensam väg in kan 

individ- och familjeomsorgen uppnå ökad kvalitet i det sociala arbetet och 

förenkla för kommunens medborgare att snabbare och enklare få rätt hjälp. 

Förändringen ska dock inte innebära utökad grundbemanning inom Individ- 

och familjeomsorg. Gruppen föreslås bestå av fyra socialsekreterare som blir 

en del av Mottagnings- och vuxenenheten.  

Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomisk analys har inte gjorts av ekonom. Organisationsförändringen är 

planerad att rymmas inom ramen för nuvarande budget. Dock bedömer 
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chefer inom individ och familjeomsorgen att personalkostnaden initialt 

kommer att öka i och med anställning av två förste socialsekreterare. Den 

ökade kostnaden kommer dock inom kort återgå till ursprunglig då de två 

tjänsterna finansieras genom minskningen av en enhetschefstjänst samt av de 

minskade placeringskostnader som organisationsförändringen är tänkt att 

innebära.  

 

Det är även chefers bedömning att ur ett längre perspektiv kommer 

organisationsförändringen generera positiva ekonomiska konsekvenser 

genom att personal i större utsträckning kommer välja att stanna kvar i 

organisationen och sjukskrivningar kommer minska i och med att 

arbetsförhållandena kommer att förbättras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av enhetschef vuxengruppen, 2018-03-26 

Förslag till organisationsjustering 2018, 2018-03-26 

Riskbedömning inför förändring i verksamheten, 2018-03-08, 2018-03-09 

Organisationsförslag ”Organisationsjustering inom myndighetsutövning, 

Individ- och familjeomsorg – ”En väg in för att få del av socialtjänstens 

resurser”, 2018-03-26 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef/tf. individ- och familjeomsorgschef 

Enhetschefer individ- och familjeomsorgen 

 

 

 

 

   

Liselotte Pedersen 

Enhetschef vuxengruppen individ- och familjeomsorgen 

  



 

 

 

Detaljerad organisationsjustering 

2018-03-29 Individ- och familjeomsorgen 
 

 

1 
 

Organisationsförslag 

 

Avseende: 
Organisationsjustering inom myndighetsutövning, Individ- och 

familjeomsorg – ”En väg in för att få del av socialtjänstens resurser” 

 

Bakgrund 
Nuvarande organisation skapades inför årsskiftet 2016. Individ- och 

familjeomsorgen består i dagsläget av fyra grupper: Utrednings- och 

familjerättsgruppen, Placeringsgruppen, Vuxengruppen och Öppenvård med 

inriktning på behandling och psykiatri. Individ- och familjeomsorg är en 

organisation som bygger på små arbetsgrupper där varje enhetschef har 5-7 

medarbetare i varje grupp. Enhetscheferna inom myndighetsutövning har sett 

ett behov av en organisationsjustering för att uppnå väl fungerande 

organisation med fokus på att ge kommunens medborgare ett gott bemötande 

och en bra service, ökad rättsäkerhet och effektivitet i arbetet samt förbättra 

socialsekreterarnas arbetsmiljö. Under åren har enhetschefer inte haft 

möjlighet att tillämpa det nära ledarskapet som var tänkt. 

Ärendehandledningen har många gånger fått stå tillbaka för övriga 

chefsuppgifter: T.ex. rekryteringar, avvikelsehantering, återsökningar, 

inhämta uppgifter ur verksamhetssystemet när det uppkommer frågor om 

fakturor eller utbetalningar. Samtidigt försöka hålla någon form att 

utvecklingsarbete igång. 

 

Vidare skapades ett avstånd mellan utrednings och familjerättsgruppen och 

placeringsgruppen då dessa inte hade en gemensam chef och inte heller 

rutiner i vad som skulle fördelas på vilken grupp, eller hur man skulle arbeta 

med gemensamma ärenden. Avståndet uttryckte sig i otydlighet och 

missförstånd mellan grupperna.  

 

Beslutsunderlag  

Organisationsförändringen ska bland annat innebära att verksamheten skapar 

en mottagningsgrupp för att kommuninvånare och samarbetspartners ska få 

en gemensam väg in oavsett om ärendet gäller missbruk, våld i nära, 

ekonomiskt bistånd eller barn och familj. Tack vare en gemensam väg in kan 

Individ- och familjeomsorg uppnå ökad kvalitet i det sociala arbetet och 

förenkla för kommunens medborgare att snabbare och enklare få rätt hjälp. 

Förändringen ska dock inte innebära utökad grundbemanning inom Individ- 
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och familjeomsorg. Gruppen föreslås bestå av fyra socialsekreterare som blir 

en del av Mottagnings och Vuxenenheten. Förslag är att chefstjänsten 

omjusteras till ledningsstöd – förbättrare som stöttar ledningsgruppen med 

utvecklingsarbete. 

 

Arbetsuppgifter i respektive arbetsgrupp efter omorganisation. 
 

Vuxengruppens arbetsuppgifter, avser vuxna:  

 

- Handlägga utredningar enligt 11 kap 1§ SoL. 

- Handlägga utredningar enligt LVM. 

- Följa upp öppenvårdinsatser, både interna och externa. 

- Följa upp placeringar, både interna och externa. 

- Följa upp behov i ärende kring våld i nära relationer 

(skyddsplaceringar, nödvändiga insatser), 

- Handlägga utredningar gällande ekonomiskt bistånd. 

- Utreda och följa upp pågående ärendena avs. ekonomiskt bistånd, 

- Boendeutredningar. 

-  

Mottagningsgruppen arbetsuppgifter:  

 

- Sköta en gemensam mottaganingstelefon – samtal tas emot under 

bestämd tid, övrig tid ska meddelande lämnas och 

mottagningsgruppen ska återkomma inom skyndsam tid dock senast 

inom en timme, alt. samtalet tas emot i mån av möjlighet. 

- Ta emot anmälningar och ansökningar. (barn och familj, våld i nära 

relationer, missbruk och beroende, försörjningsstöd, LOB) 

- Göra skyddsbedömningar och nödprövningar. (se ovan) 

- Göra en första bedömning i ärenden gällande uppsägning av 

boendekontrakt/avhysning. 

- Göra en första bedömning i och handlägga inkassoärende i frågan om 

hyres-och elskulder (KIR-kontroll, Socialregisterkontroll, skicka brev 

till ej aktuella) 

- Handlägga förhandsbedömningar. (se ovan) 

- Handlägga yttranden. (se ovan) 

- Handlägga begravningsärende, 

- Handlägga familjerätt (faderskap, utredningar gällande vårdnad, 

boende och umgänge samt särskilt förordnad vårdnadshavare, 

adoption). 

- Handlägga försörjningsstöd i ärenden där klienten har kompletterande 

bistånd. (t. ex. sjukersättning och aktivitetsersättning).   

- Svara på begäran och förfråganingar om utdrag ur socialregistret alt. 

lägga vidare till den ansvariga handläggaren. 

- Utveckla samverkan med andra samarbetspartner som kan vara 

aktuella i akuta situationer (t.ex. PIVA, boendejouren osv), 
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- Samverkan inom projektet ”Tidiga insatser”. 

- Utveckla samverkan med Region Kronobergs verksamheter i 

kommunen inkl. tandvården. 

- Förmedla kunskap och hänvisa kommunens invånare till olika 

samhälleliga insatser i krissituationer. 

 

Utredningsgruppens arbetsuppgifter, avser barn och ungs vuxna: 

 

- Handlägga utredningar enligt 11 kap 1§ SoL. 

- Handlägga utredningar enligt LVU. 

- Efter beslut om insats om placering, upprätta en första vårdplan. 

- Efter beslut om insats om öppenvård, upprätta ett första uppdrag.   

 

Uppföljningsgruppens arbetsuppgifter, avser barn och unga vuxna:  

 

- Följa upp öppenvårdinsatser, både interna och externa. 

- Följa upp placeringar, både interna och externa. 

- Upprätta genomförandeplaner vid placering och öppenvårdsinsatser. 

- Upprätta vårdplan, vid behov av revidering. 

- Utreda familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner, 

- Utbilda och handleda familjehem och nätverksfamiljehem 

(släktplaceringar).  

- Överväga placeringar enligt SoL och LVU.  

 

Budget och skuldrådgivarens arbetsuppgifter: 

 

- Uppsökande arbete, 

- Utbildning för ungdomar gällande hushållsekonomi, 

- Dödsboanmälan, 

- Råd och stöd till medborgare gällande hushållsekonomi, 

- Hjälpa medborgare att ansöka om skuldsanering. 

 

Behandlargruppens arbetsuppgifter: 

 

- Samarbetssamtal (SAS), 

- Familjepedagogiska insatser (strukturerade familjesamtal)  

- Personellt boendestöd insatser utförs frekvent flera dagar i veckan 

hemma hos enskilda, 

- Ungdomspedagogiska insatser,  

- Umgängesstöd ,  

- Alkoholtester och drogtester,  

- MI – motiverande samtal,  

- PYC, Parenting young children - Möta lågbegåvade föräldrar i 

föräldraskap,  

- Återfallsprevention,  
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- Föräldrautbildning Active Parenting, gruppverksamhet 1 tillfälle per 

termin,  

- Observationer av föräldraförmåga i hemmet,  

- Hjälp med snabba akuta åtgärder som aktualiseras av enhetschef, 

- Ingå i familjecentralens nätverk, 

 

Psykiatrigruppens arbetsuppgifter: 

 

- Boendestöd  

- Dagverksamhet  

- Kontaktperson för personer med psykisk funktionsnedsättning  

 

Förste socialsekreterares arbetsuppgifter: 

 

- Fördela ärenden  

- Ärendehandledning i grupp och individuellt  

- Leda och fördela det vardagliga arbetet.  

- Metodstöd 

- Företräda nämnden i rättsliga mål gällande individärenden. 

 

Ledningsstödets arbetsuppgifter:  

 

- Se över IFO:s informationsmaterial till medborgare och 

sammarbetspartners, 

- Bevaka aktuell forskning, 

- Revidera och ta fram rutiner och riktlinjer, 

- Effektivisera interna arbetsmaterial, t.ex mallar och lathundar, 

- Delta i arbetsgruppen vid upphandlingen av verksamhetssystem, 

- Delta i vissa nätverk med fokus på förändringsarbete, 

- Utreda avvikelser, 

- Kvalitétsgranskning och internkontroll, 

- Kartlägga processer. 

 

Konsekvenser av den förslagna organisationsförändringen: 

 
Slå ihop utredningsgruppen och placeringsgruppen till en grupp, Barn och 

familj, för att öka samhörigheten under ett ledarskap. En enhetschef 

försvinner och ersätts med en förste socialsekreterare för att tillgodose 

personalens behov av ärendehandledning. En och samma grupp hanterar 

ärendet både kortsiktigt och långsiktigt. Mindre risk att ett ärende hamnar 

mellan stolarna då man tar bort momentet att lämna ett ärende från en enhet 

till en annan. Vilket i sin tur ger en fördel för klienten.    

 

I mottagnings- och vuxengruppen tillsätts en förste socialsekreterare för att 

tillgodose personalens behov av ärendehandledning.  Denne kommer också 
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integrera nya metoder, utbilda personalen och vara mentor för nyanställda 

socialsekreterare.  

 

Introduktionen för nyanställda kommer ses över av ledningsgruppen, även de 

förste socialsekreterarna kommer delta i detta arbete.  

 

Budget och skuldrådgivaren (BUS) kommer tillhöra öppenvården då denne 

arbetar med frågor som inte är myndighetsutövning. Det är viktigt att BUS 

inte kopplas ihop med myndighetsutövning för att detta skickar en signal till 

medborgarna. Det finns personer som har insatser genom öppenvården som 

har behov av att få kontakt med BUS, att det då tillhör samma grupp 

underlättar kommunikationen i ärendet.  Det finns även en geografisk fördel 

då BUS sitter i Åseda, även öppenvården sitter i Åseda och vid gruppmöten 

slipper BUS kör till Lenhovda. 

 

En mottagningsgrupp som tar emot alla nya ärenden, även akuta ger en fördel 

för klienten då denne inte behöver slussas runt i organisationen för att lämna 

anmälningar eller ansöka, ”En väg in”. Det blir mindre risk att verksamheten 

missar anmälningar eller anökningar. Då mottagningsgruppen arbetar med de 

akuta frågorna i ärenden ges det utrymme till övriga grupper att fokusera sig 

på det långsiktiga perspektivet.  

 

Ledningsstödet kommer att sköta förbättringsarbetet tillsammans med 

ledningsgruppen och vara med i upphandlingen av ett nytt 

verksamhetssystem.  

 

Fördelar: 

Utifrån klientperspektiv: 

- En väg in för att nå Socialtjänstens insatser (i dagsläget har varje 

socialsekreterare inom Vuxengruppen mottagning samt det finns 

mottagning inom barn och familj och varje socialsekreterare som har 

bemanning ingår även i mottagningen), 

- Tydlighet och bättre struktur, för både kommunens invånare, interna 

och externa samarbetspartner gällande vem som är första kontakten 

inom Socialtjänsten, 

- Bättre struktur i arbetsuppgifterna då man separerar det kortsiktiga 

och långsiktiga arbetet, vilket generar högre effektivitet och bättre 

kvalitet, 

- Bättre tillgänglighet och service för kommunens invånare, 

- Ökad rättssäkerhet i och med ett ökat samarbete mellan enheterna, 

- Ökad kontinuitet i uppföljningar, 

- Ökad kvalité i arbetet med genomförandeplaner och vårdplaner. 

- Ökad tydlighet i socialt arbete då redan på tidigt stadium får 

socialsekreterare ett helhetsperspektiv på en klients livssituation, vilket 

gör att utformning av handläggning kan anpassas redan från början 

(ärende fördelas direkt till dem socialsekreterare som utreder alla 
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aktuella behov: barn, familj, missbruk, våld i nära relationer, 

försörjningsstöd), 

 

Utifrån kompetens och rättsäkerhet: 

- Spetskompetens och trygghet att hantera akuta situationer, utreda och 

följa upp pågående ärende, 

- Möjlighet att hitta sin nisch (långvarig kontakt/förändringsarbete med 

en klient/familj, akuta och oförutsägbara situationer, 

utredningsarbete), 

- Ökade möjligheter till utveckling i sina specifika uppgifter då man inte 

behöver ändra fokus, 

- Bättre förutsättningar att hålla utredningstid och öka kvalitet i 

utredningar, 

 

Utifrån arbetsmiljö: 

- Minskad stress då det finns en möjlighet för en bättre och hållbar 

planering – större förutsägbarhet. 

- Ökad effektivitet gällande pågående ärendena (både utredningar och 

uppföljningar) då socialsekreterare inte behöver avbryta arbete för att 

hantera akuta situationer. 

 

Ovanstående underlag har tagit fram av enhetschefer. 

Den har presenterats i ett möte tillsammans med skyddsombuden 2018-03-08 

där de har fått inkomma med synpunkter. I samma möte upprättade 

skyddsombud och enhetschefer en riskbedömning (se bilaga) utifrån ny 

organisationsförändring. 

Ett utvärdering av riskbedömningen kommer att ske 2018-05-07. 

 

Ledningsgruppen IFO 

Liselotte Pedersen, Enhetschef 

Ulrika Berg, Enhetschef 

Magdalena Nowakowska Enhetschef 

Pia Lindgren Enhetschef 

Jennie Stålfors Enhetschef 

 

 



Organisationsskiss 

2018-03-26 

  Socialchef 

   

 IFO-chef 

(1,0) 

  Utvecklingsledare 

(1,0) 

  

Mottagnings och 

vuxenenheten 

 Barn och familjenheten  Öppenvården 

 Enhetschef 

(1,0) 

 Enhetschef 

(1,0/0,9) 

 Enhetschef 

(1,0) 

Förste socialsekreterare 

(1,0/0,0) 

 Förste socialsekreterare 

(1,0/0,0) 

 

     

Mottaget 

(4,0 / 3,8) 

 

Ekonomiskt bistånd  

(4,0 / 2,7) 

 

Missbruk/Våld 

(2,0 / 1,75) 

 

 

 Utredning 

(5,0 / 4,0) 

 

Uppföljning 

(5,0 / 4,5) 

 

 Skuld och 

budgetrådgivning 

(0,75/0,75) 

 

Behandling 

 (4,0/4,0) 

 

Socialpsykiatri/  

Sysselsättning 

(7,1/6,8) 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Blankett för riskbedömning inför förändringar 

 
 

Skriftlig riskbedömning med handlingsplan inför förändringar i verksamheten 

Skyddsombud och medarbetare ska ges möjlighet att medverka när riskbedömning görs och när handlingsplaner upprättas. 

Datum: 2018-03-08 samt 2018-03-09   Arbetsplats: Socialkontoret 

Medverkande vid bedömningen: 

Maria Thärnström, Skyddsombud 

Lorella Samuelsson, Skyddsombud 

Pia Lindgren, Enhetschef 

Ulrika Berg, Enhetschef 

Lise-Lotte Pedersen, Enhetschef 

Jennie Stålfors, Enhetschef 

Magdalena Nowakowska, Enhetschef 
 

Beskrivning av förändringen: 
Vad består förändringen av? 

Förändring i organisationen gällande socialförvaltningens individ-och familjeomsorg.  

Tillsättning av ny grupp, omfördelas mellan grupperna. Tillsättning av två nya förste socialsekreterare, Tillsättning av en utvecklingsledare. En 

cheftjänst dras ner. 

 

Var ska förändringen genomföras? 

Socialkontoret i Lenhovda, Öppenvården i Åseda och Kommunhuset i Åseda. 

 

Vilka arbetstagare berörs av förändringen? 

Arbetstagare tillhörande IFO:s verksamhet med arbetsplats på Socialkontoret i Lenhovda, Öppenvården i Åseda och Kommunhuset i Åseda. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Blankett för riskbedömning inför förändringar 

 
Riskbedömning Handlingsplan 

1. Riskkälla och 

riskbeskrivning 
Vad är risken? 

Varför är det en risk? 

Vad blir konsekvensen om risken 

inträffar? 

2. 

Riskvärde 
Sannolikhet 

x konsekvens 

1-16 

3. Åtgärder 
Vad måste göras för att minska eller 

eliminera risken? 

4. Ansvarig 
Ange både 

ansvarig chef och 

ansvarig utförare. 

5. Klart 

datum 
När ska 

åtgärden vara 

genomförd? 

6. Uppföljning 
Datum & 

Ansvarig 

När ska åtgärden 

följas upp? 

 

7. Resultat 
Hur blev det? 

Är åtgärden inte 

tillräcklig görs en ny 

bedömning av risken. 

Psykisk arbetsmiljö 

Att viss personal får ny chef, kan 
skapa otrygghet. 

4 Personal erbjuds ett samtal med 
berörda chefer.  
Överlämningsmöte mellan chefer 
vars personal byter grupp. 

Enhetschefer 2018-05-02 Vid möte 
Ang uppföljning 

2018-05-07 
 

 

För tillfället är de två tjänsterna 
förste socialsekreterare inte 
tillsatta.  
Personalgruppen har därför inte 
ännu stöd av dessa som det är 
tänkt. Risk för att man inte kan 
göra rätt bedömningar som kan 
generera missnöjda brukare. 

8 Personal har möjlighet att få en 
prioriteringsordning utifrån 
område av enhetschef. De får även 
ärendehandledning i grupp och 
individuellt. 

Enhetschefer Prioriterings
ordning klar 
2018-03-16 

Vid möte 
Ang uppföljning 

2018-05-07 
 

 

Högre arbetsbelastning för 
enhetscheferna för Mottagnings- 
och vuxenenheten och Barn- och 
familjenheten på grund av att det 
för tillfället saknas två förste 
socialsekreterare. Man får nya 
grupper och mer personal. Risk för 
att man inte hinner med att möte 
personalens behov, vilket kan 
generera missnöjd personal. 

12 Enhetschefer får en 
prioriteringsordning av T.f IFO-
chef. 
 
Samarbete i ledningsgruppen för 
att avlasta varandra. 
 
Påbörja rekrytering av förste 
socialsekreterare innan beslutet är 
taget. 

IFO-chef 
Ledningsgrupp 

 

Prioriterings
ordning klar 
2018-03-16 

Vid möte 
Ang uppföljning 

2018-05-07 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Blankett för riskbedömning inför förändringar 

 

Risk för att förste socialsekreterare 
inte hinner ärendehandleda alla 
grupper. 

4 Tydligt uppdrag till förste 
socialsekreterare. 
Ny mötesstruktur. 

Enhetschefer När 
rekrytering 

är 
genomförd. 

Vid möte 
Ang uppföljning 

2018-05-07 
 

 

Påverkan på de befintliga 
arbetsgrupperna då en ny 
tjänstefördelning kommer att ske, 
om tjänstefördelningen dröjer så 
kan det uppkomma glapp i vissa 
grupper.  Nya grupprocesser 
utifrån ny gruppsamansättning. 

9 Tidig rekrytering för vakanta 
tjänster.  
Övergångsplanering. 
Enhetscheferna fortsätter att 
arbeta med grupprocesser. 
Gemensamma APT. 

Enhetschefer Kan utföras 
direkt och 
fortsätter 

kontinuerligt 

Vid möte 
Ang uppföljning 

2018-05-07 
 

 

Att få arbetsuppgifter från 
mottagningsgruppen, när de inte 
har möjlighet att utföra dem. 
Detta skapar en otrygghet, man 
känner oro för att ställas inför 
akuta situationer.    

2 Kartlägga och revidera eller skapa 
checklistor för arbetsuppgifterna. 
Stöttning från kollegor 
Stöttning av förste 
socialsekreterare. 

T.f IFO-chef 
Arbetsgruppen 

för rutiner 
 

Vid IFO-dag 
2018-10-03 

 

Vid möte 
Ang uppföljning 

2018-05-07 
 

 

Fysisk arbetsmiljö 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Blankett för riskbedömning inför förändringar 

 

När omorganisationen är beslutad 
så kommer personal att få byta 
kontor. Skapar otrygghet, man vill 
kunna ha nära till sin grupp. 

4 Arbetsgivaren behöver beskriva 
syftet med att flytta personal 
mellan kontor.  

Ledningsgrupp Till första 
APT efter 
den nya 

organisation
en har 

beslutats. 

Vid möte 
Ang uppföljning 

2018-05-07 
 

 

Personalgrupper 

Mottagningsgruppen blir ansvarig 
för arbetsuppgifter som rör 
familjerätt, akuta ärenden och 
anmälningar. De kommer arbeta 
med arbetsuppgifter som är nya 
för dem. 

2 Introduktion från socialsekreterare 
i samma grupp som har nödvändig 
erfarenhet och kompetens.  
 
Personerna i gruppen blev 
rekryterade utifrån sina olika 
kompetensområden. 
 
Utbildning i FREDA och BBiC. 
 
Mottagningsgruppen fick en extra 
tjänst för att minska 
arbetsbelastningen. 

Enhetschef Introduktion
har redan 
påbörjats. 

 
Utbildningsin

satsen är 
redan 

beslutad och 
planerad. 

Vid möte 
Ang uppföljning 

2018-05-07 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Blankett för riskbedömning inför förändringar 

 

Mottagningsgruppen har 
kontorstid. Då det är de som 
agerar i första hand i akuta 
ärenden kan långa arbetsdagar 
uppstå. Kan uppstå otrygghet om 
någon är sjuk eller har semester. 

6 Se över vilka rutiner som finns för 
de arbetsuppgifter som gruppen 
har. 
Det finns ett bemanningsschema 
som ska komplettera 
mottagningsgruppen.  
Vid behov kan gruppen få hjälp av 
andra grupper. 
Ärendehandledning i grupp och 
individuellt. 
Informera gruppen om vilka 
bestämmelser som gäller för 
dygnsvila.   
 

Enhetschef 
Arbetsgruppen 

för rutiner 

Info om 
dygnsvila 

2018-05-02 
 

Se över 
rutiner och 
riktlinjer till 
nästa IFO-

dag 2018-10-
03 

Vid varje APT 
som inträffar en 
gång i månaden. 

Vid IFO-dagar 
två gånger per 

år. 
Vid möte 

Ang uppföljning 
2018-05-07 

 

 

Uppföljningsgruppen och 
utredningsgruppen kommer att 
skifta vissa arbetsuppgifter. De 
kommer arbeta med 
arbetsuppgifter som är nya för 
dem. 

2 Se över vilka rutiner som finns för 
grupperna och vilket behov som 
finns. 
Ärendehandledning i grupp och 
individuellt. 
Personalen använder sig av 
överlämningsblanketter. 
Kollegialt stöd. 

Enhetschef 
Arbetsgruppen 

för rutiner 

Information 
om 

överlämning
sblanketter 
2018-04-08 

Vid möte 
Ang uppföljning 

2018-05-07 
 

 

Utrednings och placeringsgruppen 
slås ihop och blir en större 
personalgrupp. 

2 Enhetschefen fortsätter att arbeta 
med grupprocesser. 
Mötesstrukturen anpassas efter 
behoven. 

Enhetschef Pågår redan Vid möte 
Ang uppföljning 

2018-05-07 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Blankett för riskbedömning inför förändringar 

 

Underskrifter 

Datum: Datum: Datum: Datum: 

Lorella Samuelsson, Skyddsombud Maria Thärnström, Skyddsombud Ulrika Berg, Enhetschef Magdalena Nowakowska T.f Enhetschef 

Datum: 
 
 
 
 

Datum: Datum:  

Liselotte Pedersen, Enhetschef Jennie Stålfors, Enhetschef Pia Lindgren, Enhetschef  

 

Psykiatrigruppen får ta emot 
uppdrag från handläggare på IFO, 
VoO och HSL. Vet inte vad som 
förväntas. 
 

3 Förste socialsekreterare bevakar 
att uppstartsmöte blir av. 
Enhetschef prioriterar 
arbetsuppgifter vid behov. 

Enhetschef 
öppenvård 

Förste 
socialsekreterar

e 

Pågår redan Vid möte 
Ang uppföljning 

2018-05-07 
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Svar på motion om upphävande av lagen om valfrihet 
inom äldreomsorgen 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden anser motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 23 oktober 2017 lämnade Lars-Erik Hammarström in en motion till 

kommunfullmäktige om upphävande av lagen om valfrihet (LOV) inom 

äldreomsorgen och istället tillämpar lagen om offentlig upphandling. 

Kommunfullmäktige, § 117/2017, beslutade att överlämna motionen till 

socialnämnden för beredning. 

Socialnämnden, § 150/2017, beslutade att ge socialförvaltningen i uppdrag att 

utreda motionen och återkomma med förslag till beslut i nämndens 

sammanträde i april 2018. 

 

Utredning 

Socialnämnden har med hjälp av stimulansmedel finansierat projektledare för 

att utreda förutsättningarna för att införa ett valfrihetssystem i Uppvidinge 

kommun i och med LOVs införande 2008. Tre rapporter finns att ta del av: 

- ”LOV – Lagen om valfrihetssystem, Uppvidinge kommuns förutsättningar 

för ett införande av valfrihetssystem” 

- ”Utredningsrapport – Alternativa upphandlingsformer för särskilt boende”,  

- ”LOV – Lagen om valfrihetssystem, Uppvidinge kommuns förutsättningar 

för att införa LOV inom särskilt boende” 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-04-27 att enligt lagen om 

valfrihetssystem införa valfrihetssystem inom äldreomsorgens hemtjänst i 

ordinärt boende, gällande service och personlig omvårdnad samt delegerad 

och ordinerad hemsjukvård.  

 

LOV i hemtjänst 

Socialnämnden godkände under 2013 två företag för hemtjänst enligt LOV.  

Ett företag erbjöd hemtjänst gällande serviceinsatser men upphörde på egen 

begäran efter 16 månader. Företaget hade under tiden cirka 10 uppdrag.  

Det andra företaget som också erbjöd hemtjänst gällande serviceinsatser fick 

under 12 månader inga uppdrag och avtalet upphörde därmed med 

automatik, enligt gällande förfrågningsunderlag. Företaget sökte återigen för 
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hemtjänst 2015, gällande både serviceinsatser och personlig omvårdnad men 

ansökan avslogs då samtliga krav i förfrågningsunderlaget inte uppfylldes.  

2018-03-26 finns ingen aktuell utförare i hemtjänst, inte heller någon 

inkommen ansökan. 

 

Uppsägningstid 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-26, om 24 månaders uppsägningstid 

vid avbrytande av valfrihetssystemet.  

 

LOV i särskilt boende 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-29 att införa lagen om 

valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för personer över 65 år i 

Uppvidinge kommun. 

 

December 2012 godkändes Smedsgård gällande särskilt boende för personer 

över 65 år, enligt LOV. I samband med att socialnämnden beslutade att 

minska antalet platser i särskilt boende gjordes en överenskommelse med 

Smedsgård att begränsa antalet platser succesivt till 16, med inflyttningsstopp 

från juni 2017.  

 

Någon annan ansökan för LOV i särskilt boende har inte inkommit sedan 

införandet. 

 

Skillnad mellan LOV och LOU gällande antal platser i särskilt boende  

Enligt LOV kan antalet platser i särskilt boende inte begränsas av kommunen, 

inte heller garanteras utföraren, utföraren är beroende av att den enskilde 

väljer just det boendet.  

Tjänsteupphandling enligt LOU innebär att kommunen kan begränsa antalet 

platser genom att ange ett produktionstak i förfrågningsunderlaget. Så är 

alltså inte möjligt att göra i en kundvalsmodell enligt LOV.  

 

Läs mer om skillnad mellan LOV och LOU i ”Utredningsrapport – Alternativa 

upphandlingsformer för särskilt boende”. 

 

Statistik enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, november 2017: 

 
sep-11 sep-12 okt-13 14-okt 15-nov 16-nov okt-17 

LOV i drift 96 129 144 153 157 162 161 

Beslut att införa 69 42 37 25 19 14 11 

Utreder 55 55 38 31 30 32 32 

Nej 70 64 71 78 81 76 76 

Haft men avslutat 

   
3 3 6 10 

Totalt 290 290 290 290 290 290 290 

 

158 av 161 kommuner har publicerade förfrågningsunderlag för hemtjänst, i 

olika form. 17 av 161 kommuner har publicerade förfrågningsunderlag för 

särskilt boende för äldre. 



  
www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

 

Enligt SKLs kontaktperson för LOV har de kommuner som valt att avsluta 

valfrihetssystem, endast haft valfrihet för hemtjänst och flera av dem endast 

på serviceinsatser. Det är främst mindre kommuner som har valt att avsluta 

valfrihetssystemet. De primära anledningarna har varit att väldigt få brukare 

har valt andra aktörer, att man inte har fått in några privata aktörer samt 

ändrad politisk viljeinriktning, ofta en kombination av två eller alla tre.  

Ingen kommun har valt att avsluta LOV i särskilt boende. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare och förvaltningschef, 2018-03-29 

”Utredningsrapport – Alternativa upphandlingsformer för särskilt boende”, 

presenterades på socialnämndens sammanträde 2011-08-11 

”LOV – Lagen om valfrihetssystem Uppvidinge kommuns förutsättningar för 

ett införande av valfrihetssystem”, presentarades på socialnämndens 

sammanträde 2010-02-16 

”LOV – Lagen om valfrihetssystem Uppvidinge kommuns förutsättningar för 

att införa LOV inom särskilt boende”, presenterades på socialnämndens 

sammanträde 2011-10-06 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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1. Bakgrund och syfte med utredningen 

I Uppvidinge kommun finns i nuläget fyra särskilda boenden som drivs i kommunal regi 

samt ytterligare ett boende, Smedsgård, som ägs och drivs av en privat aktör och som 

Uppvidinge kommun köper platser av. Avtalet i sin nuvarande form med den privata 

aktören har sagts upp och löper ut den 1 maj 2012. Det finns dock även i fortsättningen 

behov av ytterligare platser på särskilt boende än vad som kan erbjudas i kommunal regi. 

Det här utredningsuppdraget ska därför klarlägga vilka juridiska möjligheter som finns, 

samt dess för- och nackdelar, för att säkerställa att ett visst antal platser finns på särskilt 

boende i Uppvidinge kommun.  

 

Kommunens nuvarande särskilda boenden är placerade runt om i kommunen och det finns 

boende i varje kommundel. Nedanstående tabell klargör fördelningen av platser:  

 

Aktuell situation för drift och ägande av särskilda boende i Uppvidinge kommun 

Särskilt boende  Drivs av   Platser 

Lingården, Lenhovda  Kommunen   30 

Olofsgården, Åseda  Kommunen   30 

Smedsgård, Alstermo  Vidingegårdens Sjukhem AB 20 

Solgården, Norrhult/Klavreström Kommunen   36 

Storgården, Älghult  Kommunen    29 

____________________________________________________________________________ 

Summa antal platser     145 

 

Det finns, som tabellen visar, sammanlagt 145 platser tillgängliga för invånare i Uppvidinge 

kommun inom särskilt boende. 21 platser av dessa är avsedda för vårdtagare med 

demenssjukdom och tio platser är korttidsplatser för avlastning och växelvård. Kommunen 

erbjuder fyra korttidsplatser på Solgården i Norrhult, och sex korttidsplatser på Storgården i 

Älghult.  

 

Prognos 

Tabell, prognos invånare i Uppvidinge kommun, 80 år och äldre 

2008 2012 2016 2020 2024 

757 739 691 712 756 

 

Ovanstående tabell visar prognosen för Uppvidinge kommuns befolkning från 80 år och 

äldre. Som framgår av tabellen förväntas en minskning av antalet invånare över 80 år de 

närmsta åren, men framåt 2020-talet förväntas antalet invånare återigen komma upp till den 

nivå som är idag. Därmed kan man eventuellt förvänta sig att behovet att antalet platser 

inom särskilt boende i Uppvidinge kommun kommer att ligga på den nivå som eftersträvas 

idag. 

 

En kommande nedskärning av antalet platser inom särskilt boende är beslutad av 

socialnämnden. Nuvarande 145 platser ska minskas till 138 platser så snart som möjligt. I 
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den nedskärningen ingår en minskning med fyra platser köpt av privat leverantör. Förväntat 

behov av framtida privat leverantör är som mest 16 platser och i kommande avtal bör 

leverantören/leverantörerna endast ersättas för belagda platser såsom sker i de kommunala 

särskilda boendena.  

 

1.1 Alternativa upphandlingsformer 

De alternativa upphandlingsformer som är möjliga att använda för upphandling av särskilt 

boende och som kommer att redogöras för och analyseras i denna utredning är:  

 

- Kundvalsmodell för särskilt boende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 

- Upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) 

 

Kundvalsmodell genom lagen om valfrihetssystem (LOV) 

Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) kan användas när en kommun eller ett 

landsting vill införa en kundvalsmodell där den enskilde brukaren ges möjlighet att själv 

välja vilken utförare som ska utföra beviljade insatser. Lagen kan tillämpas på bland annat 

omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på 

hälso- och sjukvårdstjänster. Lagen om valfrihetssystem är ett alternativ till upphandling 

enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) är en lag i Sverige som reglerar köp som 

görs av myndigheter. Lagen reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper 

(upphandlar) varor, tjänster och entreprenader. Myndigheter är enligt lagen skyldiga att 

annonsera alla inköp av varor eller tjänster som ska göras för att intresserade företag ska ges 

möjlighet att lämna anbud.  

 

2. Redogörelse för LOV och LOU  

Följande kapitel syftar till att mer ingående beskriva de olika upphandlingsformer och hur 

de kan tillämpas inom området för särskilt boende. En kort redogörelse över respektive 

modells konsekvenser för den kommunala verksamheten följer också. Företagares 

perspektiv och eventuella för- och nackdelar med de olika formerna har inte lyfts fram, utan 

utredningen belyser enbart upphandlingsformerna ur kommunens perspektiv.  

2.1 Lagen om valfrihetssystem (LOV) 

Lagen om valfrihetssystem kan användas när en kommun eller ett landsting vill införa en 

kundvalsmodell inom områdena för omsorg och stöd eller hälso- och sjukvård. Den 

upphandlande myndigheten anger i ett förfrågningsunderlag de villkor som gäller och de 

krav som ställs för att bli godkänd som utförare. Kommunerna är skyldiga att löpande 

annonsera förfrågningsunderlaget i en nationell databas för valfrihetssystem 

(www.valfrihetswebben.se) (3 kap.).   

http://www.valfrihetswebben.se/
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Alla leverantörer som ansökt om att få vara med i valfrihetssystemet och som uppfyller 

kraven godkänns, varefter kontrakt tecknas (8 kap.). Villkoren för godkännande kan ändras 

genom politiska beslut under avtalstid. Leverantören har då möjlighet att acceptera de nya 

förutsättningarna eller välja att säga upp avtalet.  

 

Lagen bygger på att det inte råder någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den 

enskilde vårdtagaren ges istället möjlighet att välja den leverantör som han eller hon 

uppfattar håller den bästa kvaliteten. Kommunen ansvarar för att vårdtagaren får adekvat 

information om samtliga leverantörer som finns att välja mellan. Informationen ska vara 

saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. För de personer som inte vill eller 

kan välja ska det finnas ett ickevalsalternativ.  

 

2.1.1 LOV inom särskilt boende 

En kundvalsmodell, där den enskilde väljer utförare, är möjlig att införa inom särskilt 

boende. Det skulle innebära att privata utförare såsom företag eller organisationer kan starta 

och driva särskilt boende. Den enskilde får, efter biståndsbeslut, själv välja vilket boende 

som han eller hon vill bo på. Precis som vid valfrihet inom hemtjänsten i ordinärt boende har 

den enskilde rätten att när som helst byta utförare, det vill säga boende. 

 

Ersättningen till privata verksamheter är i ett kundvalssystem enligt LOV beslutad i förväg 

och lämpligen densamma som till den kommunala verksamheten. Ersättningen kan ändras 

under avtalstiden och både höjas eller sänkas utifrån hur kostnaden för den kommunala 

verksamheten förändras. Ersättning till privata verksamheter bör utgå enbart för belagda 

platser och antingen med en fast summa per dygn eller utifrån den enskildes omsorgsbehov 

enligt förutbestämda nivåindelningar. Avgiften för den enskilde är densamma oavsett om 

man bor på ett kommunalt eller privat drivet boende och avgiften betalas till kommunen. 

Den privata verksamheten fakturerar kommunen för belagda platser. Hyran regleras 

lämpligen mellan leverantören och den enskilde.   

 

I en kundvalsmodell enligt LOV kan kommunen inte hindra en godkänd utförare från att 

etablera sig inom ett särskilt geografiskt område eller begränsa antalet platser som utföraren 

vill erbjuda. Valfrihetssystem inom särskilt boende behöver inte innebära, även om 

möjligheten finns, att flera aktörer verkar inom samma boende eller kan bedriva verksamhet 

på de kommunala boendena. Förutsättningen för att bli godkänd som utförare är att 

företaget har verksamhetsanpassade lokaler med all tillhörande utrustning som krävs samt 

tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva verksamheten.  

 

I ett valfrihetssystem enligt LOV sker annonseringen löpande och intresserade leverantörer 

kan när som lämna in en ansökan om godkännande för att bedriva verksamhet. Det här 

tillvägagångssättet möjliggör för en fortlöpande konkurrens bland verksamheterna. 

Leverantörerna måste därför hela tiden ha ett högt kvalitetsmedvetande då nya aktörer när 

som helst kan komma in på marknaden och konkurrera om kunderna.  
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Andra kommuner med LOV i särskilt boende 

Sedan LOV infördes 1 januari 2009 har kommuner i Sverige kunnat ansöka om 

stimulansmedel från Socialstyrelsen för att utreda och införa valfrihetssystem enligt LOV. 

Närmare 90 kommuner runt om i Sverige har infört valfrihetssystem och ytterligare ett 70-tal 

har beslutat att införa valfrihetssystem enligt LOV (april 2011, Sveriges kommuner och 

landsting). Flertalet av de här kommunerna har beslutat att införa valfrihetssystem inom 

hemtjänsten i ordinärt boende. Däremot är det inte särskilt vanligt förekommande att 

valfrihet enligt LOV införs inom särskilt boende. Endast ett fåtal kommuner har den här 

modellen i drift inom särskilt boende och dessa kommuner är Nacka, Upplands Väsby, 

Stockholms Stad och Lidingö. Även Höörs kommun har fattat beslut om att införa valfrihet 

inom särskilt boende, men har ännu inte systemet i drift.  

 

Anledningen till att så få kommuner har fattat beslut om införande av LOV inom särskilt 

boende är, enligt Greger Bengtsson på Sveriges kommuner och landsting, att det kräver stora 

kapitalinvesteringar för att äga och driva ett särskilt boende. Genom LOV ges heller inga 

volymgarantier eftersom det är upp till vårdtagaren att göra sitt val av boende. Sammantaget 

är det därför svårare för företag att starta och bedriva den här typen av verksamhet än vad 

det är att bedriva hemtjänstverksamhet i ordinärt boende, som inte kräver stora 

investeringar i verksamhetslokaler. LOV-modellen i särskilt boende är därmed inte den 

lättaste vägen att gå om den upphandlande myndigheten önskar säkerställa att privata 

leverantörer driver verksamhet.  

 

Påverkan för vårdtagare och kommunens verksamhet 

För befintliga och kommande vårdtagare skulle ett införande av LOV inom särskilt boende 

innebära att de sätts i centrum och att leverantörer blir beroende av att bli valda för att 

kunna bedriva sin verksamhet. Vårdtagarna får möjlighet att välja och välja bort utifrån hur 

han eller hon uppfattar kvaliteten på respektive boende.  

 

Om LOV införs i särskilt boende och några privata leverantörer godkänns utsätts 

kommunens boenden för konkurrens och måste därmed bättre marknadsföra sina 

verksamheter. Den fortlöpande konkurrenssituationen kan komma att bidra till ett ökat 

kvalitetsmedvetande inom verksamheterna, såväl kommunala som privata. För att utmärka 

sig kan respektive boende med fördel profilera sig i den riktning som verksamhetsledning 

önskar. Eftersom ett kundvalssystem enligt LOV bygger på fri konkurrens om vårdtagarna 

blir utvecklingen inom den kommunala organisationen avhängig hur väl den står sig i 

konkurrensen.  

 

Valmöjligheterna för de enskilda i ett LOV-system skulle kunna bli många och en del 

vårdtagare skulle säkerligen välja privat drivet boende. Det skulle kunna få till följd att 

personal inom kommunens boenden blir övertaliga. Dock är det inte troligt att det här 

scenariot skulle uppstå, åtminstone inte under de närmsta åren. Det mest troliga är istället att 

en eller två leverantörer skulle ansöka och bli godkända som utförare, men hur många extra 

platser det skulle röra sig är svårt att förutspå, men runt 20-25 platser sammantaget är en 
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rimlig gissning. Det skulle inte ha någon större inverkan på omfattningen av den 

kommunala verksamheten då det redan idag finns 20 platser tillgängliga hos privat utförare.  

2.1.2 Ekonomiska konsekvenser 

Att införa LOV inom särskilt boende kräver ett fortlöpande underhåll och skulle därför 

innebära något större kostnader för administration, marknadsföring av den kommunala 

verksamheten, tidsåtgång för biståndshandläggare på grund av information. Det finns också 

risk för att samordningsvinster skulle gå förlorade då LOV inom särskilt boende skulle 

kunna innebära en större geografisk spridning av antalet platser. LOV-modellen skulle också 

innebära att kommunen får fler olika verksamheter att följa upp ur kvalitetssynpunkt.  

 

För 2012 är förvaltningen budgeterad att minska utgifterna för platser på privat drivet 

särskilt boende med 800 tkr. I samband med LOV kan inga garantier för detta lämnas då 

någon begränsning inte är möjlig av antalet platser som privata boenden erbjuder och de 

enskilda också väljer sitt boende fritt.  

 

 

2.2 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
 

Alla myndigheter ska tillämpa lagen om offentlig upphandling vid köp av varor eller 

tjänster. Lagen kan alltså även användas om en offentlig verksamhet vill att en eller flera 

privata leverantörer ska driva verksamhet som kommunen måste eller vill tillhandahålla 

sina invånare.   

2.2.1 LOU för särskilt boende 

Att tillämpa LOU för upphandling av särskilt boende kan göras på flera olika sätt. Det 

vanligaste är att en kommun väljer att lägga ut ett särskilt boende som ägs och drivs i 

kommunal regi på entreprenad. Det innebär att den privata leverantör som lämnat anbudet 

med antingen lägsta pris eller mest fördelaktiga anbudet får driva verksamheten. Ett annat 

tillvägagångssätt är att upphandla platser på särskilda boenden genom en 

tjänsteupphandling. Det här förfarandet kan användas när en kommun är i behov av 

ytterligare platser på särskilt boende, till exempel i en förutbestämd kommundel, men inte 

har egen kapacitet, av en eller annan anledning, att tillhandahålla dessa platser. Det senare 

alternativet är det som kan vara aktuellt för Uppvidinge kommun. 

 

Vid en tjänsteupphandling enligt LOU styr kommunen omfattningen av det privata utbudet 

och därmed konkurrensen. Fördelen med att välja att upphandla enligt LOU är därmed att 

Uppvidinge kommun kan begränsa antalet platser på särskilda boenden i privat regi, och på 

så sätt behålla den nuvarande organisationsstrukturen med fem särskilda boenden om så 

önskas. Detta görs genom att i förfrågningsunderlaget ange ett produktionstak som 

motsvarar det högsta antalet platser som kommunen vill upphandla och är beredda att 

ersätta. Så är alltså inte möjligt att göra i en kundvalsmodell enligt LOV. I en LOU-

upphandling måste man heller inte lämna några volymgarantier, utan man kan i 
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förfrågningsunderlaget ange att några volymer inte kan garanteras och att beläggningen är 

avhängigt behovet, som i sin tur beslutas av biståndshandläggare. Leverantören bör i sådana 

fall ges rätt att under vissa förutsättningar sälja tomplatser till andra kommuner.  

 

Traditionellt sett i en LOU-upphandling att det är upp till dem som lämnar anbud att ange 

till vilken kostnad de säljer sin vara eller tjänst. Men liksom i ett LOV-system finns även i en 

LOU-upphandling möjlighet att styra ersättningen som ska utgå till en leverantör enligt 

LOU. Detta görs genom att i förfrågningsunderlaget ange ett takpris som kommunen kan 

tänka sig att betala exempelvis per dygn och belagd plats. Det är sedan upp till de 

leverantörer som lämnar anbud att lämna anbud där deras kostnad för utförandet uppgår till 

maximalt takpriset. Det kan dock vara svårt att ange ett takpris då man måste väga in att de 

enskildas behov snabbt kan förändras och utökas i mycket hög utsträckning. Ersättning  som 

täcker även sådana extra personalkrävande händelser måste givetvis utgå till leverantören. 

Den här frågan får en upphandlare studera närmare om en LOU-upphandling blir aktuellt. 

Klart är dock att hyran även i den här modellen lämpligen regleras mellan leverantören och 

den enskilde, utan inblandning från kommunen.  

 

I ett valfrihetssystem enligt LOV är det upp till den enskilde att välja boende och leverantör. 

I en LOU-upphandling medföljer inte den möjligheten automatiskt, men i Uppvidinge 

kommun finns redan idag stora möjligheter att lämna önskemål om var man vill bo. Därmed 

gäller valfrihet för vårdtagarna oavsett om kommunen tillämpar LOV eller LOU som 

upphandlingsform. Genom en LOU-upphandling kommer utbudet att välja bland dock 

begränsas.   

 

Innehållet i LOU-avtalet som uppdragsgivaren tecknar med leverantören, gäller under hela 

avtalsperioden. Några löpande ändringar under avtalstiden är inte möjliga att göra såsom 

vid en upphandling enligt LOV. Det får till följd att myndigheten blir mer låst i avtalet, men 

å andra sidan är ett LOU-avtal tidsbegränsat till som längst fyra år, om inte särskilda skäl för 

längre avtalstid finns.  

 

Påverkan för vårdtagare och kommunens verksamhet 

Vid en upphandling enligt LOU kommer inte situationen för vare sig befintliga eller 

kommande vårdtagare att förändras jämfört med den situation som redan är idag. De 

enskilda har redan idag möjlighet att önska boende, och flertalet önskar det boende som 

finns i den kommundel de är bosatta.  

 

Vid en LOU-upphandling kan man styra den geografiska placeringen av det upphandlade 

boendet och Uppvidinge kommun kan därför välja att upphandla platser på särskilt boende i 

den sydöstra kommundelen. Därmed kan man även framöver säkerställa en lämplig 

geografisk spridning av boendena och man kan erbjuda invånarna i den sydöstra 

kommundelen plats på särskilt boende i närheten av sin hemort.  
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Vid en upphandling enligt LOU, som begränsar antalet platser till skillnad från en 

upphandling enligt LOV, kommer ytterligare platser på ett särskilt boende i privat regi inte 

medföra några större förändringar för personalen. Den här organisationen har redan funnits 

i ett antal år utan någon större inverkan på omsorgspersonalen. Upphandlingsformen ger 

heller inte merarbete i form av extra informationsinsatser för biståndshandläggarna.  

 

2.2.2 Ekonomiska konsekvenser 

Efter att en LOU-upphandling av platser på särskilt boende är klar krävs inte samma 

fortlöpande underhåll som i ett LOV-system och det innebär därmed inte heller  

kontinuerliga kostnader i form av ökad administration, marknadsföring och större 

tidsåtgång för biståndshandläggarna på grund av informationsinsatser. Å andra sidan är det 

inte upp till den upphandlande myndigheten såsom i LOV-modellen att på förhand erbjuda 

en fast ersättning för utförande. I en LOU-upphandling kan kommunen inte på förhand veta 

till vilket pris det vinnande anbudet kan erbjuda sina tjänster och som kommunen därmed 

måste betala vilket innebär en osäkerhet för kommunen. Men eftersom kommunen genom 

LOU kan begränsa antalet platser som upphandlas finns större förutsättningar att hålla 

kostnaderna till privat verksamhet nere och därmed hålla den delen av förvaltningens 

budget under 2012.   

 

3. Slutsatser  
 

För att en kommun ska kunna köpa platser på särskilt boende av en privat vårdgivare måste 

det föregås av en upphandling, antingen genom LOV eller LOU. Redovisningen ovan visar 

att det finns såväl fördelar som nackdelar att ta hänsyn till oavsett form av upphandling av 

särskilt boende.  

 

Som framgår av prognosen över befolkningsutvecklingen finns även i framtiden behov av 

ytterligare platser på särskilt boende än vad som finns i kommunal regi. Kommunens syfte 

med upphandlingen är avgörande för vilken lag som ska tillämpas. LOV är lämplig att 

använda sig av när myndighetens syfte är att flytta makt från politiker till medborgare, att 

öka valfriheten och inflytandet för vårdtagarna och att främja en mångfald av utförare. 

Införande av valfrihetssystem enligt LOV inom särskilt boende bör också innefatta en 

förhoppning om att det ska finnas fler än fem särskilda boenden i kommunen. För att införa 

LOV-modellen även inom särskilt boende bör det finnas ett intresse för långsiktighet med 

systemet då det är ett relativt omfattande arbete att förbereda för, införa och underhålla ett 

valfrihetssystem enligt LOV.  

 

Vid ett införande av LOV inom särskilt boende får kommunen vara beredd på att hantera 

eventuella konsekvenser som kan uppkomma inom den kommunala verksamheten om flera 

privata leverantörer etablerar sig. Sannolikheten för en omfattande privat etablering är dock 

liten men måste ändå tas i beaktande. Alla utförare som uppfyller kraven ställda i 
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förfrågningsunderlaget ska bli godkända som utförare. Därmed finns det ingen begränsning 

i antalet platser som kan finnas i kommunen efter införande av LOV inom särskilt boende.  

 

LOU framstår å andra sidan som det mest lämpliga alternativet att tillämpa för 

upphandlingen om syftet snarare är att ytterligare ett förutbestämt antal platser ska finnas, 

och helst i den sydöstra kommundelen. Genom LOU styr kommunen utbudet och i viss mån 

geografisk placering, men på bekostnad av eventuell mångfald och kvalitetshöjning av 

verksamheterna som en följd av konkurrenssituationen genom LOV. 

 

Genom LOV-modellen sätts den enskilde i centrum med rätt att välja utförare samt rätt att 

byta utförare om man är missnöjd. Redan idag har dock den enskilde möjlighet att önska på 

vilket särskilt boende han eller hon vill bo och om alla platser är upptagna erbjuds man en 

annan ledig plats, men man ställs i kö till förstavalet. Majoriteten av de enskilda med beslut 

om plats på särskilt boende väljer det boende som finns i den kommundel de bor i. Så 

oavsett om LOV eller LOU som upphandlingsform tillämpas kommer den enskildes 

möjlighet att välja boende inte att påverkas, men det kan bli färre boenden att välja mellan 

vid en LOU-upphandling.  

 

Oavsett vilken form av upphandling som görs är det fortfarande kommunen som har det 

övergripande ansvaret och ansvarar för tillsyn och kvalitetsuppföljningar av alla 

verksamheter. Dessutom kommer det oavsett vilket alternativ som väljs även i fortsättningen 

att vara kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om plats på särskilt boende och 

antalet beviljanden ska inte påverkas av tillgången till antalet platser på särskilt boende, utan 

avgöras av behovet.  
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Jubileumsrapport för öppna jämförelser, Vård och 
omsorg om äldre 2007-2016 i Uppvidinge kommun 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Öppna jämförelser av vården och omsorgen firade 10 år 2017. Sveriges 

kommuner och landsting, SKL, och Socialstyrelsen har tagit fram en 

specialutgåva där de presenterar 20 indikatorer som belyser utvecklingen för 

delar av kvaliteten inom hemtjänst, särskilt boende samt sammanhållen vård 

och omsorg.  

 

De har också tagit fram ett bildspel där de har valt ut 12 indikatorer för varje 

kommunresultat över tid, samt värdet för bästa kommun, länets genomsnitt 

och samt rikets genomsnitt.  

 

Öppna jämförelser baseras på nationell och allmänt tillgänglig statistik och 

andra uppgifter, som belyser vården och omsorgen om äldre. Indikatorerna 

ska ge en så allsidig bild som möjligt, uppgifterna ger dock inte en 

heltäckande bild av kvaliteten.  

 

Den information som öppna jämförelser ger behöver kompletteras med annan 

information som bland annat finns lokalt, för att ge en mer heltäckande bild 

av kvaliteten. Resultaten över tid påverkas av bland annat rapportering till 

kvalitetsregister och svarsfrekvens. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare 2018-03-21 

Jubileumsrapport för öppna jämförelser 2007-2016, Socialstyrelsen och SKL 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 

 

 

Marie Bennesved 

Utvecklingsledare  

   



Jubileumsrapport  
för öppna jämförelser 

 
 Vård och omsorg om äldre 2007-2016 i Uppvidinge kommun 



Vad är syftet 
med denna 
rapport? 
 
 

 

Er kommun har fått den här kommunspecifika presentationen gällande Öppna 

jämförelser – Vård och omsorg om äldre 2007 till 2016. I presentationen finns 

kommunens resultat för ett urval indikatorer, tillsammans med värdet för riket, 

länet och bästa kommun. Vi hoppas att ni har användning av bildspelet när ni vill 

presentera resultatet internt och externt. 

Presentationen är sparad på ett sådant sätt att den ska vara enkel att lägga in i ett 

eget bildspel. Det är också enkelt att lägga till eller ta bort information. 

 



Exempel på 
stöd vid analys 
av öppna 
jämförelser 
 
 

SKLs Handbok för öppna jämförelser inom socialtjänsten  

Handboken ger stöd till kommunerna i hur de kan analysera sina resultat och 

prioritera i sitt förbättringsarbete. Läs mer i handboken. 

 

Socialstyrelsens jämförelseverktyg 

Verktyget möjliggör interaktiva jämförelser av öppna jämförelser – vård och omsorg 

om äldre på läns-, kommun- samt stadsdelsnivå. Lär mer om verktyget här. 

 

Kolada (kommun- och landstingsdatabasen) 

Här kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med 

över 3 000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser. Länk till kolada. 

 

Många av indikatorerna i öppna jämförelser finns också redovisade på  

verksamhets-/enhetsnivå. Dessa uppgifter finns oftast på respektive datakällas 

hemsida. T.ex. finns uppgifter från ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” på 

Socialstyrelsens hemsida. 

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/handbok-for-oppna-jamforelser-socialtjanst.html
http://oppnajamforelser.socialstyrelsen.se/aldreomsorg/Sidor/default.aspx
https://www.kolada.se/index.php?_p=index


Hur bör 
resultaten 
tolkas? 

 

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre baseras på nationell och allmänt 

tillgänglig statistik och andra uppgifter, som belyser vården och omsorgen om 

äldre. Indikatorerna ska ge en så allsidig bild som möjligt. Uppgifterna ger dock 

inte en heltäckande bild av kvaliteten. 

 

Det är viktigt att kommunerna och landstingen/regionerna tolkar och analyserar 

resultaten såväl regionalt som lokalt. Positiva resultat är ingen garanti för god 

kvalitet eller bra omsorg i det enskilda fallet. Den information som öppna 

jämförelser ger behöver kompletteras med annan information som bland annat 

finns lokalt, för att ge en mer heltäckande bild av kvalitén. Resultaten över tid 

påverkas av kommunens storlek, rapportering till kvalitetsregister och 

svarsfrekvens. 

  

De indikatorer som presenteras i rapporten är konstruerade så att de ska vara 

användbara i ledning och styrning och inspirera till lärande och förbättring. 

 



Länkar 

 

Den fullständiga rapporten kan också beställas eller laddas ner på 

Socialstyrelsens eller SKLs hemsidor:  

 

www.skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/aldre.html 

 

http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorg 

 

http://www.skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/aldre.html
http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorg


Utvalda 
indikatorer och 
bakgrundsmått 

Presentationen innehåller följande indikatorer och bakgrundsmått: 

 

Hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen 

- Personalkontinuitet i hemtjänsten 

- Bedömning av hemtjänsten i sin helhet 

- Maten i särskilt boende 

- Bedömning av särskilt boende i sin helhet 

 

Sammanhållen vård och omsorg 

- Väntetid till särskilt boende 

- Fallskador 

- Brytpunktsamtal 

- Tillgodosedda rehabiliteringsbehov efter stroke 

- Olämpliga läkemedel bland personer 75 år och äldre 

 

Bakgrundsmått 

- Nettokostnadsavvikelse 

- Andel av befolkningen 65 år och äldre med hemtjänst 

- Andel av befolkningen 65 år och äldre i särskilt boende 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den färgade linjen i diagrammen visar kommunens resultat på indikatorn.  

Färgerna visar om resultatet ligger över, mellan eller under gränsvärden ett givet år. 

Grön färg betyder att kommunvärdet på indikatorn hör till de 25 procent av 

kommunerna med bäst värde i förhållande till de andra kommunerna. Röd färg får 

de 25 procent av kommunerna med sämst värde och gul färg får de 50 procent av 

kommunerna som ligger mitt emellan.     

 

I diagrammen finns även grå linjer som representerar resultat för riket, länet och 

bästa kommunresultat. Antal redovisade år varierar mellan indikatorerna och 

resultat presenteras för de år där det är möjligt.  

 

Om värde saknas för ett eller flera år beror det på att data saknas eller på att 

antalet observationer är lägre än 30. 

 

Beskrivning av 
diagram 



Indikatorn beskriver medelvärdet 
av antal olika personal som en 
hemtjänsttagare, 65 år eller 
äldre, möter under en 14-
dagarsperiod mellan klockan 
07.00 och 22.00. Personer som 
endast har trygghetslarm och 
matleveranser samt 
hemsjukvårdspersonal räknas 
inte in i måttet.  
 
Önskvärd riktning är ett lågt 
värde.  
 
 
Källa: Kommunens egen inrapportering i Kolada. 

Personalkontinuitet inom hemtjänsten 
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Indikatorn ger ett 
sammanfattande värde av den 
äldres bedömning av 
hemtjänsten.  
 
Indikatorn utgörs av andel 
personer över 65 år med 
hemtjänst som svarat att de är 
mycket eller ganska nöjda med 
hemtjänsten.  
 
Önskvärd riktning är ett högt 
värde.  
 
 
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
Socialstyrelsen. 

Bedömning av hemtjänsten i sin helhet 
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Indikatorn utgörs av de äldre som 
svarat positivt på frågorna ”Hur 
brukar maten smaka” samt 
”Upplever du att måltiderna på 
ditt äldreboende är en trevlig 
stund på dagen”.  
 
Önskvärd riktning är ett högt 
värde.  
 
 
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
Socialstyrelsen. 

Mat i särskilt boende 
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Indikatorn ger ett 
sammanfattande värde av den 
äldres bedömning av särskilt 
boende. Indikatorn utgörs andel 
personer över 65 år med särskilt 
boende som svarat att de är 
mycket eller ganska nöjda med 
det särskilda boendet.  
 
Önskvärd riktning är ett högt 
värde.  
 
 
Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
Socialstyrelsen. 

Bedömning av särskilt boende i sin helhet 
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Resultatet för indikatorn visar 
den genomsnittliga väntetiden i 
antal dagar från 
ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum i särskilt 
boende.  
 
Önskvärd riktning är ett lågt 
värde.  
 
 
 
Källa: Kommunens egen inrapportering i Kolada. 

Väntetider till särskilt boende 
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Antal personer i åldern 80 år  
och uppåt med fallskador som 
vårdats i slutenvården per  
1 000 invånare. Värdena är 
treårsmedelvärden för att 
möjliggöra presentation på 
kommunnivå.  
 
Önskvärd riktning är ett lågt 
värde.  
 
 
Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen. 

Fallskador 
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Indikatorn visar andel (%) av 
avlidna, 65 år och äldre, som före 
döden fått ett informerande 
samtal om sin situation. Önskvärd 
riktning är ett högt värde. 
 
 
 
Källa: Nationella kvalitetsregistret Svenska 
palliativregistret. 
. 

Brytpunktssamtal 
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Indikatorn visar andel personer 
65 år och äldre i kommunen som 
tolv månader efter insjuknandet i 
stroke var oberoende av hjälp 
med förflyttning, toalettbesök 
samt på- och avklädning. 
Genomsnitt för tre år.  
 
Källa: Riks-Stroke. 

Funktionsförmåga 12 månader efter stroke 
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Indikatorn visar andel (%) 
personer 75 år och äldre som 
behandlats med minst ett av fyra 
olämpliga läkemedel. Vissa 
läkemedel medför en betydande 
risk för biverkningar hos äldre 
och bör därför undvikas i denna 
åldersgrupp. Som olämpliga 
läkemedel räknas här 
långverkande bensodiazepiner, 
läkemedel med betydande 
antikolinerga effekter samt 
tramadol och propiomazin.  
 
Önskvärd riktning är ett lågt 
värde. 
 
Källa: Läkemedelsregistret och registret över 
socialtjänstinsatser till äldre och personer med 
funktionsnedsättning,  Socialstyrelsen.  
 
 2008 till och med 2010 redovisades indikatorn för 
personer 80 år och äldre, 2011 för personer 80 år och äldre 
i särskilt boende och 2012 för personer 80 år och äldre. 
2013 och framåt redovisas indikatorn för personer 75 år 
och äldre med hemtjänst eller särskilt boende.  
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Nettokostnadsavvikelsen visar 
hur kommunens kostnader för 
äldreomsorgen förhåller sig till de 
kostnader som kommunen 
förväntas ha utifrån dess 
strukturella förutsättningar.  
 
Måttet visar procentuell skillnad 
mellan äldreomsorgens 
nettokostnad och 
standardkostnad. 
 
 
 
Källa: Vad kostar verksamheten i din kommun? Kolada, SKL 
och SCB. 
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Bakgrundsmåttet beskriver hur 
stor andel av befolkningen 65 år 
och äldre som har 
hemtjänstinsatser i ordinärt 
boende.  
 
Observera att värden saknas för 
2009 och att inrapporteringen till 
Socialstyrelsens register 
förändrades 2013 vilket medför 
att länssiffror saknas och att 
värdena innan och efter 2013 
skiljer sig åt.  
 
  
 
 
Källa: Socialstyrelsens register över socialtjänstinsatser till 
äldre och personer med funktionsnedsättning. 
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Bakgrundsmåttet beskriver hur 
stor andel av befolkningen 65 år 
och äldre som har ett beslut om 
permanent särskilt boende.  
 
Observera att värden saknas för 
2009 och att inrapporteringen till 
Socialstyrelsens register 
förändrades 2013 vilket medför 
att länssiffror saknas och att 
värdena innan och efter 2013 
skiljer sig åt. 
 
 
Källa: Socialstyrelsens register över socialtjänstinsatser till 
äldre och personer med funktionsnedsättning.  
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Kontakta  
oss gärna 
 
 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 

Helena Henningson  

Telefon: 08-452 79 35 

E-post:  hel ena . henni ngson@skl.se  

 

Jan Mohammad  

Telefon: 08-452 77 24 

E-post:  jan. mohammad@skl. se  

Socialstyrelsen 

 

Kalle Brandstedt  

Telefon: 075-247 37 42 

E-post:  kal le. brandstedt @soci alsty relsen. se  

 

Ann-Catrin Johansson 

Telefon: 075-247 31 21   

E-post:  ann-catrin.johansson@socialsty rel sen.se 

 

Eva Lejman 

Telefon: 075-247 33 65 

E-post:  eva.lejman@socialsty rel sen.se 
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 Äskande år 2019-2021 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden är ytterst ansvarig för de ekomiska förutsättningarna inom sitt 

ansvarsområde. Tillämpningen innebär att socialnämndens utformning av 

rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta, så 

kallad rimlig grad av säkerhet.  

 

Socialnämnden ansvarar för att de ekonomiska förutsättningarna utformas 

enligt målet med ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig 

rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, 

föreskrifter, riktlinjer och instruktioner.   

Den totala summan på de äskanden som framförts från de olika 

verksamheterna är 26 965 900  kronor. 

Ekonomiska konsekvenser 

Genom att ta ett helhetsgrepp över socialförvaltningens behov och framföra 

dessa till socialnämnden ges en bild av vilka behov/förbättringar som behöver 

genomföras under 2019-2021. Ett ökat behov inom vård- och omsorg/individ- 

och familjeomsorgen/hälso- och sjukvård så tydligförs vilka utmaningar 

förvaltningen står inför nu och i framtiden.  I nuläget är ekonomiska 

konsekvenser svåra att utvärdera men helhetsarbetet kring de ekonomiska 

förutsättningarna för socialförvaltningens olika verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-03-27 

Sammanställning av äskanden från socialförvaltningen, 2018-03-28 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
 

 

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef  



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-03-22 
Referens 

2017-000377 

  

 

 

  
www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Förslag på verksamhetsplan utifrån ett femårsperspektiv 
2019-2024 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner utformande av en verksamhetsplan utifrån ett 

femårsperspektiv för år 2019-2024.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplanen ska bidra till en tydlighet och struktur i arbetet för 

ledning och medarbetare.  Den ska också ge en tydlighet för alla inom 

förvaltningen att medverka och lägga upp arbetet för bästa tänkbara resultat, 

en bättre strukturerad planering, för att på bästa sätt tillgodose medborgarnas 

behov. Genom att skapa en verksamhetsplan som sträcker sig över en 

femårsperiod finns möjlighet till långsiktighet i arbetet och en ökad möjlighet 

att arbeta med målen i jämförelse över tid, vilket är till gagn för den enskilde. 

Reservation måste dock göras för eventuella utifrån kommande uppdrag som 

inte kunnat förutses när verksamhetsplanen utformades. Exempel på detta 

kan vara förändringar i lagstiftning eller förändrade föreskrifter och allmänna 

råd från Socialstyrelsen, åtgärder vid egenkontroller samt inspektion från IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg), satsningar från regeringen eller 

ledningsgruppen för länets hälso- och sjukvård och socialtjänst samt 

stimulansmedel för specifika utvecklingsområden kan påverka oss. 

Verksamhetsplanen ligger till grund för verksamhetsberättelserna. 

Ekonomiska konsekvenser 

Genom att ta ett helhetsgrepp över verksamhetsplanen över en femårsperiod 

finns underlag för en större följsamhet och förvaltningen ges rätt 

förutsättningar att arbeta långsiktigt. 2018 års verksamhetsplan behöver dock 

förstärkas med målarbete men är i sitt grundutförande ett gott utgångsläge för 

en femårsplan. Ekonomiska konsekvenser är i nuläget svåra att utvärdera men 

helhetsarbetet kring verksamhetsplanen blir mer strukturerat och 

sammanhållande för varje del inom förvaltningen 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2017-03-22 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 
 

 

 

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef   
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Svar på kostnadseffektivisering inom vård och omsorg 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden upphäver beslut ger socialförvaltningen i uppdrag att 

inkomma med en åtgärdsplan med förslag på förvaltningsövergripande 

kostnadseffektiviseringar i juni 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 december 2017, § 138, i samband med den ekonomiska uppföljningen 

gav socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag att undersöka de ökade 

kostnaderna inom vård och omsorg och återkomma med förslag på 

kostnadseffektiviseringar till socialnämndens sammanträde i april 2018. 

 

Den 13 mars 2018, § 28, uppdrog kommunstyrelsen till socialnämnden att 

redovisa de åtgärder som vidtagits för att uppnå ett nollresultat i förhållande 

till budget 2018. Uppdraget är att återkomma till kommunstyrelsen sista april 

2018. 

 

I och med beslutet från kommunstyrelsen vill socialförvaltningen att 

socialnämnden upphäver beslutet från 14 december 2017, § 138, om 

kostnadseffektivisering och ger socialförvaltningen i uppdrag att återkomma 

med en åtgärdsplan med förslag på förvaltningsövergripande 

kostnadseffektiviseringar i juni 2018.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-03-27 

Kommunstyrelsen § 28/2018, Ekonomisk uppföljning 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

 

Annie-Lie Jarhult   

Förvaltningschef  





 

 

 

Meddelanden 

2018-03-29  

 

Socialförvaltningen  
Box 43, 360 73 Lenhovda Besök: Storgatan 29 
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Förteckning över meddelande till socialnämnden 

Socialnämndens sammanträde den 5 april 2018. 

MEDDELANDE 

1. KF § 6/2018, Informationssäkerhetspolicy 

2. KF § 17/2018, Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 

socialnämnden efter Fredrik Ymer (S) 

3. KS § 38/2018, Projektering för ombyggnation av Smedjan i 

Lenhovda 

4. Beslut från IVO, Dnr  

5. Lex Sarah Dnr: , , , -

019,  

 

 

 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på socialförvaltningen.  

 



 

 

 

Ärendet innehåller 

sekretess och därför 

visas inte handlingarna 
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