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 Socialnämnden 

 

Val av justerare 

Förslag till beslut 

Socialnämnden har att utse justerare till dagens sammanträde.                       
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 Socialnämnden 

 

Remissvar till JO 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner remissyttrandet till JO, riksdagens ombudsmän.                       

Sammanfattning av ärendet 

JO, riksdagens ombudsmän, har begärt ett yttrande från socialnämnden i 

Ockelbo kommun utifrån en anmälan som inkom till JO 2021-12-07. 

Nämnden anmodas yttra sig över att det tagit en och en halv månad innan 

anmälaren som vårdnadshavare underrättades om att en utredning hade 

inletts och hur detta förhåller sig till 11 kap. 2 § sista stycket 

socialtjänstlagen (2001:453).                         

Beslutsunderlag 

Remissyttrandet i sin helhet kommer presenteras på socialnämndens 

sammanträde 2022-04-21.                          

 

Nedzad Lujinovic 

Enhetschef IFO 

 

 

Beslutet ska skickas till 

JO, riksdagens ombudsmän.  
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 Socialnämnden 

 

Revidering av riktlinjer 

Förslag till beslut 

Upprättat förslag till riktlinje ”Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt 

lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS” godkänns.              

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lagen om stöd och 

service för vissa funktionshindrade, LSS har tagits fram. 20211101 

förändrades lagen kring utbetalning av assistansersättning. Vi behöver 

utifrån det ett system för att kontrollera om privata utförare har tillstånd. 

Därmed en revidering av riktlinje kring handläggning.                      

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lagen om stöd och service för 

vissa funktionshindrade, LSS.                          

Ärendet 

Vid nya ärenden där assistansanordnare inte tidigare är känd ska LSS-

handläggaren informera assistananordaren om att de behöver inkomma med 

tillstånd från Inspektion för vård och omsorg (IVO) att bedriva verksamheten 

enligt 9 § 2-10.  

 

Utan tillstånd kommer vi ej kunna besluta om inkomna sjuklönekostnader. 

 

Socialförvaltningen har i Ockelbo Kommun en gemensam mailadress. Via 

denna kommer information från IVO om eventuella återtaganden av 

tillstånden. Mailadressen administreras idag av socialförvaltningens 

administratörer. Informationen om indragna tillstånd/beviljade tillstånd 

skickas av administratörerna till LSS-handläggare, handläggarchef och 

socialchef. 

Johanna Stålberg 

Handläggarchef/Kvalitétsutvecklare  

Beslutet ska skickas till 

Handläggarchef, LSS-handläggare 



 

Ockelbo Kommun,   Torggatan 7 0297-555 00  www.ockelbo.se 
   Johanna Stålberg    
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En av de viktigaste principerna med LSS är att personer med funktionshinder, 
med insatsernas hjälp, ska få möjlighet att leva som andra. Riktlinjerna innebär 
inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell prövning av sin 
begäran. Riktlinjerna utgår ifrån lag, förarbeten och rättspraxis och tar upp 
utgångspunkter för insatserna enligt 9 § LSS. Riktlinjerna ska ge LSS-
handläggaren stöd för rättssäker handläggning.  

Utredning och bedömning  

När en begäran kommit in till Handläggarenheten är det LSS-handläggarens 
uppgift att göra en utredning och bedömning av behoven för att se hur de bäst 
kan tillgodoses. Om det inte tydligt framgår av begäran vad den avser eller 
insatsens omfattning hjälper LSS-handläggaren den enskilde att precisera eller 
komplettera sina önskemål. I utredningen ingår ofta hembesök.  

Utredningen ligger sedan till grund för ett beslut, som innebär att begäran 
antingen beviljas eller avslås helt eller delvis.  

Huvudregeln är att den som önskar insatser själv framför begäran och för sin 
egen talan. När den enskilde inte kan föra sin egen talan behövs hjälp av 
företrädare/ombud. Det kan vara en person som fått fullmakt att företräda den 
sökande, en god man eller en förvaltare. Om den enskilde är minderårig görs 
ansökan av vårdnadshavaren. Vid en begäran från den enskilde eller dennes 
företrädare ska en utredning inledas så snabbt som möjligt. 

En enskild person får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg 
yrkesmässigt bedriva verksamhet som avses i 9 § 2-10. Vid ansökan begär LSS-
handläggare från privata assistansutförare intyg om tillstånd från IVO att bedriva 
verksamhet enligt 9 § 2-10. 

Det är kommunens uppgift att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om 
det finns anledning att anta att en enskild bedriver yrkesmässig verksamhet med 
personlig assistans utan tillstånd enligt 23 § eller att en tillståndshavares 
lämplighet för att bedriva sådan verksamhet kan ifrågasättas. Lag (2021:877).   

Beslut om insatser enligt LSS ska erhållas skyndsamt. I normalfallet bör beslut 
erhållas inom fyra veckor och för insatsen personlig assistans bör beslut erhållas 
inom två månader efter det att erforderliga handlingar inkommit. 

Den som inte är nöjd med beslutet har möjlighet att överklaga. Information om 
hur det går till lämnas av LSS-handläggaren. 

Vid bedömning om den enskilde har rätt till insatser enligt LSS används 
begreppet goda levnadsvillkor. 

Utredningen genomförs i två steg. Först görs en personkretsbedömning där det 
bedöms om den enskilde omfattas av någon av lagens tre personkretsar. Om 
den enskilde tillhör personkretsen utreds därefter behov av sökt insats. Den 
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enskilde har rätt till insatser enligt LSS om behov föreligger, behovet faktiskt inte 
är tillgodosett på annat sätt och om insatsen behövs för att den enskilde ska 
tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

I de fall utredning om personkrets och funktionsnedsättningens varaktighet drar 
ut på tiden, tar handläggaren upp en dialog med den enskilde om att ett 
tidsbegränsat SoL-beslut kan tas i avvaktan på ett LSS-beslut. 
 

Ett behovsinriktat arbetssätt enligt individens behov i 
centrum, IBIC 
Handläggarenheten arbetar utifrån individens behov i centrum, IBIC som utgår 
från regelverket för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten och ger 
stöd för strukturerad dokumentation av individens behov. Dokumentationen 
anpassas till det som är frågeställningen i individens ansökan, vilket innebär en 
avgränsad och tydlig frågeställning och en utredning med begränsad mängd 
information. Oavsett omfattning på utredning ger arbetssättet stöd för att beskriva 
nuläge och mål, vilket i sin tur ger möjlighet att följa upp resultatet. IBIC omfattar 
inte förslag på hur beslut ska formuleras. Följande 11 livsområden ingår i IBIC: 

• Lärande och tillämpa kunskap 

• Allmänna uppgifter och krav 

• Kommunikation 

• Förflyttning 

• Personlig vård 

• Hemliv 

• Mellanmänskliga interaktioner och relationer 

• Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv/ Viktiga livsområden 

• Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv 

• Känsla av trygghet 

• Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående 

Förhandsbesked 
Förhandsbesked om bifall eller avslag på insatser enligt LSS 16 § ges till 
personer som har för avsikt att bosätta sig i kommunen. Förhandsbesked ska 
handläggas lika skyndsamt som övriga insatser. Ett förhandsbesked är giltigt i 
sex månader räknat från den dag då insatsen blev tillgänglig för den enskilde. 

Barnets perspektiv 
Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020 och visar tydligt att barn har sina 
egna rättigheter och måste respekteras.  
Enligt Barnkonventionen artikel 2; ”Alla barn har samma rättigheter och lika 
värde. Ingen får diskrimineras”.  
Enligt Barnkonventionen framgår i artikel 3; ”Att Barnets bästa ska beaktas vid 



 

 

4 (12) 

 

alla beslut som rör barn. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt 
fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet”.  

I svensk nationell rätt motsvaras barnkonventionens krav i olika bestämmelser, 
bland annat i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Enligt 6 a § 
LSS ska barnets bästa särskilt beaktas när åtgärder rör barn. När en insats rör 
ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina 
åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 
mognad. Det framgår av 8 § andra stycket LSS.  

 
I Barnkonventionen artikel 6 framgår att alla barn har rätt till liv, överlevnad och 
utveckling. Här handlar det inte enbart om fysisk hälsa utan även om den 
psykiska, moraliska, andliga och sociala utvecklingen. I Barnkonventionen artikel 
12 framgår att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 
Hänsyn ska tas till barnets åsikter i frågor som berör hen, hänsyn ska tas till 
barnets ålder och mognad.  

Enligt Socialstyrelsen kan barn med funktionsnedsättning behöva särskilt stöd. I 
artikel 23.1 i barnkonventionen uttrycks bland annat att ett barn med fysisk eller 
psykisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under 
förhållanden som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den egna förmågan 
och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.  
 
I handläggning av ett ärende som berör barn eller där barn påverkas av 
sökt/beviljad insats ska barnets perspektiv beaktas. Av dokumentationen ska det 
framgå att barnet informerats, framfört sina åsikter alternativt varför det inte skett. 
Att ha barnets perspektiv i beslutsfattandet, då det gäller barns insatser, innebär 
att noga analysera vilka följder ett beslut kan få för ett enskilt barn. Viktigt att 
beakta både barnets eget perspektiv och föräldrarnas syn på barnets perspektiv. 
Barnets bästa ska alltid beaktas och barnets rätt att få komma till tals i 
förhållande till barnets ålder och mognad ska alltid övervägas. 

Utredningar som berör barn ska genomsyras av barnets perspektiv i alla delar i 
utredningen. I utredningen ska det även framgå om barnets åsikter inte stämmer 
överens med vårdnadshavarens perspektiv och/eller handläggarens bedömning 
och beslut. Beslutet måste inte alltid bli det som är bäst för barnet. Väljs något 
annat ska det framgå vilka prioriteringar som gjorts och vilka åtgärder som kan 
sättas in för att kompensera att barnets bästa inte valdes. Om barnets åsikter 
skiljer sig från handläggarens beslut ska återkoppling till barnet alltid ske. Barnet 
ska ha möjlighet att förstå varför utgången inte blev som barnet ville, men att 
barnets röst var viktig och har hörts. Viktigt att all återkoppling dokumenteras.  
 
Beslut och åtgärder som berör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett 
barnrättsperspektiv. 

Om det framgår under utredningen att det finns misstanke om svikt i 
föräldraförmågan ska det anmälas till individ- och familjeomsorgen.  
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Personkretsbedömning  
För att få ta del av insatserna som anges i lagen måste den enskilde tillhöra 
någon av personkretsarna.   
 

Personkrets 1 (1 § 1 LSS) 
Personkrets 1 fastställs genom medicinsk diagnos och styrks genom läkar- 
och/eller psykologutlåtande att den enskilde har utvecklingsstörning, autism 
eller autismliknande tillstånd.  
 

Personkrets 2 (1 § 2 LSS) 
Personkrets 2 fastställs genom medicinsk diagnos och styrks genom läkar- 
och/eller psykologutlåtande att den enskilde har fått betydande och 
bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i 
vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.  

Personkrets 3 (1 § 3 LSS) 
Personkrets 3 i LSS omfattar personer som på grund av andra varaktiga 
fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar 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 eller service. 
Funktionsnedsättningen kan behöva styrkas med intyg eller bedömningar 
från läkare och/eller arbetsterapeut/fysioterapeut.  

Varaktigt, stort, betydande svårigheter samt omfattande  
För att tillhöra personkretsen måste samtliga nedanstående rekvisit 
(varaktigt, stort, betydande svårigheter och omfattande) vara uppfyllda. 

Varaktigt 
Behovet av stöd och service kan variera över tid men funktionsnedsättningen 
ska vara varaktig dvs. inte av tillfällig eller övergående natur.  

Stort 
Funktionsnedsättningen ska ha en sådan karaktär att det starkt påverkar 
flera viktiga livsområden samtidigt. Funktionsnedsättningen är stor om den 
enskilde dagligen är beroende av hjälpmedel eller annan person för att klara 
den dagliga livsföringen i boendet, i utbildningen, på arbetet, på fritiden, för 
att förflytta sig, för att meddela sig med andra eller för att ta emot 
information. 

Betydande svårigheter 
Funktionsnedsättningen ska vara varaktig och stor och dessutom förorsaka 
den enskilde betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Med detta 
menas att den enskilde inte på egen hand kan klara vardagsrutiner som 
toalettbesök, hygien, påklädning, mathållning, förflyttning, sysselsättning eller 
för att utföra nödvändig träning eller behandling. Det kan också innebära att 
den enskilde inte klarar att sköta sin ekonomi. Andra svårigheter kan vara att 
kommunicera med andra. Betydande svårigheter kan också anses föreligga 
då en person löper risk att bli isolerad på grund av sin funktionsnedsättning. 
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Omfattande  
Det ställs också krav på att den enskilde ska ha ett omfattande behov av 
stöd och service. Med detta menas att hon eller han ska ha ett 
återkommande behov av särskilt stöd för att klara funktioner som andra kan 
klara på egen hand. Med återkommande menas att stödbehovet föreligger 
dagligen. 

En bedömning av en enskilds behov av stöd eller service måste alltid ske 
utifrån en sammanvägning av medicinska, sociala, psykologiska och 
pedagogiska faktorer.  

Insatser 

LSS innehåller tio olika typer av insatser för att ge stöd och service. Region 
Gävleborg är ansvarig för en av dessa, 9 § 1 LSS, Rådgivning och annat 
personligt stöd. De nio övriga insatserna ansöks hos kommunens LSS-
handläggare. 

9 § 2 LSS, Biträde av personlig assistans eller ekonomiskt stöd  
Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat 
antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga 
funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. 

Med grundläggande behov avses hjälp med andningen, hygien, intag måltider 
inkl. sondmatning, kommunikation, kläder samt annan hjälp som kräver ingående 
kunskaper för dem som har psykiskt funktionshinder. Hela hjälpbehovet när det 
gäller andning och sondmatning ska vara assistansgrundande.  

Det sakar betydelse i vilken utsträckning hjälpbehov som avser andning eller 
sondmatning är av privat eller integritetskänslig karaktär. Övriga grundläggande 
behov ska vara handgriplig hjälp och av privat karaktär.  

Personen ska ha ett omfattande omvårdnadsbehov i olika situationer och miljöer 
samt under hela eller stora delar av dygnet. 

Personlig assistans kan beviljas om personen har behov av stöd för sina 
grundläggande behov flera gånger per dygn. För att få personlig assistans krävs 
att man uppfyller dessa kriterier gällande grundläggande behov.  

Den som är i behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har 
även rätt till insatser för övriga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. 
Exempel på övriga behov kan vara nödvändig träning och fritidsaktiviteter. Även 
städning och tvätt kan ingå i de övriga behoven om personen är delaktig i dessa 
moment.  

Vid bedömning av personlig assistans kan det krävas ett ADL (Aktivitet i det 
dagliga livet) intyg för att handläggaren ska kunna bedöma de 
grundläggande- och sedan de övriga behoven. Den enskilde tillhandahåller 
intyget. 
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Både barn och vuxna kan beviljas personlig assistans. För barn/ungdom tas det i 
utredningen/bedömningen hänsyn till barnets utveckling och föräldraansvaret i 
enlighet med Föräldrabalken. Personlig assistans lämnas inte för åtgärder som 
ryms inom det normala föräldraansvaret. Detta ska dock inte gälla om barnets 
hjälpbehov avser andning, åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med 
andning ska kunna ges, sondmatning eller åtgärder som är direkt nödvändiga för 
förberedelse och efterarbete i samband med sådana måltider. 

För att personer över 65 år ska vara berättigad till assistans, måste ansökan 
inkomma före 65-årsdagen. Beviljad assistans kan inte utökas efter 65-
årsdagen. Ett utökat behov får då sökas via Socialtjänstlagen.  

Tillfällig utökning 
Tillfällig utökning av personlig assistans kan beviljas för den som har behov 
av flera assistanstimmar än de som redan beviljats, vid till exempel en resa 
eller tillfälliga förändringar i hälsotillståndet. 

Vid bedömning av personlig assistans i samband med semesterresa tas 
hänsyn till tidigare genomförda resor samt hur aktiv personen är i vardagen 
och om personen genom detta tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

Personlig assistans beviljas inte vid sjukhusvistelse om inte särskilda skäl 
finns. Särskilda skäl krävs också för att personlig assistans ska beviljas 
under tid då personen vistas i barnomsorg, skola, daglig verksamhet eller 
korttidsvistelse. 

Grundläggande behov som överstiger 20 timmar 
När grundläggande behov beräknas överstiga 20 timmar/vecka kontaktas 
Försäkringskassan. Antingen sker en anmälan av kommunens handläggare 
eller också ansöker personen själv direkt till Försäkringskassan. De som 
ansöker hos kommunens LSS-handläggare och inte haft kontakt med 
Försäkringskassan, informeras om vad som gäller angående 
assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB.   

Försäkringskassan utreder då behovet. Om de grundläggande behoven 
överstiger 20 timmar/veckan fattar Försäkringskassan beslut om 
assistansersättning, enligt 51 kap socialförsäkringsbalken. Det innebär att 
Försäkringskassan finansierar de timmar som överstiger 20 timmar per 
vecka.  
I de fall de grundläggande behoven inte uppgår till 20 timmar per vecka 
återgår ansvaret för vidare insatser till kommunen. 

Anordnare av beviljad personlig assistans 
Beviljas personen assistans, väljer den enskilde själv vem som ska anordna 
assistansen, kommunen eller privat utförare. Information om att den enskilde 
har denna rätt ges av LSS-handläggaren i samband med utredningen. 

Tidsbegränsas beslutet om assistans ska besluten begränsas till högst två 
år. Andra former av tidsbegränsningar som förekommer är i avvaktan på att 
Försäkringskassan tar beslut, omprövning/överklagan av 
Försäkringskassans beslut samt vid tillfälliga utökningar. 
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Kommunens handläggare har inget uppföljningsansvar för personer som är 
berättigad assistans från Försäkringskassan.  

Sjuklöner 
I de fall assistansen utförs av annan än kommunen har assistansgivaren 
möjlighet att begära ersättning för merkostnader som uppkommer då vikare 
ersatt ordinarie assistent vid sjukfrånvaro. 

9 § 3 LSS, Ledsagarservice  
Ledsagarservice ska möjliggöra en aktiv fritid utanför hemmet genom att i första 
hand ge stöd till och från samt under kultur- och fritidsaktiviteter, besök hos släkt 
och vänner eller promenera. Ledsagarservice är en begränsad insats för enklare 
aktiviteter. Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden 
av en omfattande funktionsnedsättning. Insatsen bör ha karaktären av personlig 

service och anpassas efter de individuella behoven. 

Ledsagarservice är en insats främst för vardagliga sammanhang i 
närområdet.  

Ledsagarservice kan sökas antingen som kontinuerlig insats vissa timmar per 
vecka eller för behov vid enstaka tillfällen. Beslutet ges i timmar per 
vecka/månad. 

9 § 4 LSS, Kontaktperson 
Kontaktpersonen är ett personligt stöd för personer med funktionsnedsättning 
som saknar gemenskap med andra.  

Insatsen kontaktperson är ett icke professionellt stöd som ska syfta till att 
bryta den enskildes isolering och kompensera bristen på kontakter med 
andra människor som personer med funktionsnedsättning inte får genom 
skola, arbetsliv eller på fritiden. 

Insatsen kontaktperson ska vara av personlig karaktär vilket kan innebära besök i 
hemmet, telefonkontakt och gemensamma aktiviteter. 

Beslutet ges i timmar per vecka/månad.  

9 § 5 LSS, Avlösarservice i hemmet 
Avlösarservice i hemmet ska möjliggöra för vårdnadshavare, familjemedlem eller 
maka/make att bli avlastad i omvårdnadsarbetet.  

Avlösarservice i hemmet erbjuds både som en regelbunden insats och vid 
tillfälliga behov. Insatsen kan ges såväl dagar, kvällar, nätter och helger.  

Tillfällig utökad avlösarservice kan beviljas då närstående är i behov av extra 
avlastning. Insatsen utformas och utgår från det egna hemmet. Beslutet ges i 
timmar per vecka/månad eller för behov vid enstaka tillfälle.  
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9 § 6 LSS, Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats i form av en kortare 
vistelse utanför det egna hemmet och beviljas i syfte att en person med 
funktionsnedsättning ska få miljöombyte och rekreation och/eller för att anhöriga 
ska få avlösning i omvårdnadsarbetet.  

Insatsen kan verkställas i en stödfamilj, ett korttidshem eller genom att delta i 
lägervistelse. Korttidsvistelse kan ses som ett led i ökad självständighet för 
ungdomar/vuxna som bor i föräldrahemmet. 

Korttidsvistelse beviljas i antal dygn per kalendermånad och är vanligtvis en 
regelbunden återkommande insats. Insatsen kan även sökas vid specifika 
tillfällen. 

9 § 7 LSS, Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna 
hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 
Korttidstillsyn kan beviljas från vårterminens slut det år som ungdomen fyller 13 
år. 

Korttidstillsyn erbjuds före och efter skolans slut, samt heldagstillsyn under 
skollov. 

Insatsen beviljas främst till ungdomar med föräldrar som studerar eller 
förvärvsarbetar, men hänsyn tas även till ungdomens behov av meningsfull 
fritidssysselsättning. 

Insatsen ger möjlighet till individuell utformning efter behov. Insatsen kan därför i 
vissa fall behöva tillgodoses i det egna hemmet. 

Korttidstillsyn kan beviljas till och med gymnasieskolans/särgymnasiets slut. 

9 § 8 LSS, Familjehem eller bostad med särskild service för barn eller 
ungdomar 
Barn och ungdomar som på grund av sin funktionsnedsättning, trots olika 
stödåtgärder, inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i familjehem eller 
bostad med särskild service. Insatsen ska användas flexibelt och efter barnets 
och familjens behov. Utgångspunkten bör vara att med föräldrahemmet som bas 
hitta den bästa och minst ingripande lösningen. 

För barn och ungdomar som kräver omvårdnad av personal med särskild och 
kvalificerad kompetens, kan bostad med särskild service vara ett bättre alternativ 
än familjehem. 

Bostad med särskild service för barn och ungdom beviljas fram till dess skolgång 
inom det allmänna skolväsendet för barn och ungdomar upphör. 20 år kan tjäna 
som ett riktmärke.  
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Insatsen kan även sökas för boende när ungdomen studerar på annan ort, s.k. 
elevboende. 

Insatsen riktar sig till barnet/ungdomen. Insatsen är aldrig en ersättning för 
föräldraskapet utan ett komplement. Föräldrar som behöver stöd i föräldrarollen 
har rätt att söka bistånd inom Individ och familjeomsorgen (IFO)  

9 § 9 LSS, Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad för vuxna 
Bostäder för personer i vuxen ålder som har behov av stöd, service och 
omvårdnad. Insatsen ska erbjuda den enskilde ett boende som leder till god 
livskvalité, goda utvecklingsmöjligheter, stimulans och till ett så självständigt liv 
som möjligt efter vars och ens förutsättningar. Det ska vara möjligt för ungdomar 
att lämna hemmet och skapa sig ett eget hem. Boendet ska bedrivas med 
respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.  

Med insatsen bostad med särskild service avses ett boende med fast 
personalstöd. I insatsen ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella 
aktiviteter.  

Bostad med särskild service kan utformas på olika sätt. De vanligaste 
formerna är servicebostad, gruppbostad eller annan särskilt anpassad 
bostad.  

Gruppbostad  
Gruppbostad är till för personer som har ett omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov att kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. I 
insatsen ingår fast personal dygnet runt och tillgång till 
gemensamhetsutrymmen.  

Syftet med gruppbostad är att vuxna med funktionsnedsättning som inte 
klarar eget boende ändå ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och 
skapa sitt eget hem. Insatsen gruppbostad innebär att den enskilde erhåller 
en fullvärdig lägenhet.   

Servicebostad 
Servicebostad är en insats som kan vara lämplig för de som inte klarar av att 
bo i ett ordinärt boende men som inte har ett så omfattande hjälpbehov att 
gruppbostad är nödvändig. 
 
Med servicebostad avses en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där 
omfattande service och vård kan ges dygnet runt. Lägenheterna ligger 
geografiskt samlade med tillgång till gemensamhetsutrymmen. Utifrån den 
enskildes behov ska dygnet runt stöd erbjudas i den egna lägenheten av en 
fast personalgrupp. 
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Annan särskilt anpassad bostad 
I annan särskilt anpassad bostad för vuxna ingår inte stöd av personal och 
inte omvårdnad. 

9 § 10 Daglig verksamhet 
Den som omfattas av LSS personkrets 1 eller 2 och är i yrkesverksam ålder, inte 
står till arbetsmarknadens förfogande, inte utbildar sig och som är berättigad till 
aktivitetsersättning eller sjukersättning från Försäkringskassan har rätt till daglig 
verksamhet. 

Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet 
och gemenskap. Hänsyn ska tas till den enskildes önskemål och inriktning på 
verksamheten. Ett övergripande mål bör vara att på kortare eller längre sikt 
utveckla den enskildes möjlighet till arbete på den öppna arbetsmarknaden. 

Daglig verksamhet beviljas utan precisering om vilken omfattning det gäller. 
Insatsen måste anpassas efter individuella önskemål och behov och tillförsäkra 
deltagaren goda levnadsvillkor enligt 7 § LSS. 

Individuell plan enligt 10 § LSS  
 
I samband med att en insats enligt LSS beviljas ska den enskilde erbjudas en 
individuell plan. Erbjudandet skickas även alltid skriftligt med det gynnande 
beslutet. Den som har beviljats en insats ska när som helst kunna begära att en 
plan upprättas, om det inte redan har skett. Begäran kan ske muntligt eller 
skriftligt. Den individuella planen ska upprättas i samråd vilket innebär att planer 
inte får upprättas utan den enskildes samtycke.  

Ansvarig handläggare eller enhetschef är sammankallande till mötet. Den 
sammankallande ser till att dokumentation sker. För att lämna ut 
dokumentation/planen till deltagarna ska samtycke lämnas av den enskilde. 

Den individuella planen ska ge en överblick över planerade och beslutade 
insatser. I planen ska även redovisas åtgärder som vidtas av andra än 
kommunen och Region Gävleborg.  

Syftet med en individuell plan är bl.a. att ge den enskilde överblick över de olika 
åtgärder och insatser som rör honom eller henne samt en möjlighet att påverka 
hur insatsen utförs. Den individuella planen ska ge den enskilde ökade 
möjligheter till inflytande över sitt liv och sin vardag.  

Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året. 
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Uppföljning 
 
Uppföljning av fattade beslut ska alltid ske vid väsentligt förändrade förhållanden 
samt vid tidsbegränsade beslut. Initiativ till uppföljning görs av LSS-
handläggaren.  

Uppföljning görs annars regelbundet och systematiskt återkommande utifrån 
insats och behov. 

Uppföljning avser att följa upp om brukarens behov av stöd och hjälp 
överensstämmer med de beslut som fattas. Följa upp om brukarens behov 
är tillgodosedda, om mål är uppfyllda och att brukaren är tillförsäkrad goda 
levnadsvillkor enligt 7 § LSS. 
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 Socialnämnden 

 

Redovisning av delegationsbeslut -  
Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 
 

Redovisning av Socialnämndens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll. 

• Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-02-24 

• Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-04-07                       
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 Socialnämnden 

 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Gävle Tingsrätt   Dom Mål nr T 492-22 

Gävle Tingsrätt   Dom Mål nr B 2742-21 

Gävle Tingsrätt   Dom Mål nr B 3849-21 

 

Förvaltningsrätten i Falun   Beslut Mål nr 1595-21 

Förvaltningsrätten i Falun   Dom Mål nr 46-22 

Förvaltningsrätten i Falun   Dom Mål nr 3676-21, 3849-21  

Förvaltningsrätten i Falun   Beslut Mål nr 1055-22  

Förvaltningsrätten i Falun   Beslut Mål nr 1159-22     

Inspektionen för vård och omsorg Beslut Dnr 3.1.2-08254/2022-3                                       
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 Socialnämnden 

 

Ekonomisk uppföljning januari-mars 2022 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk uppföljning januari-mars 2022.                         

 

Beslutsunderlag 

Ekonom Gunilla Larssons prognos.                          



2022  
Socialnämnden  månad 1-3

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos mars mars mars

Verksamhet 2022 2022 2022 2022 2022 2022

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 432 432 0 108 51 57
31 KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING 200 200 0 50 45 5
35 ALKOHOLTILLSTÅND MM 0 0 0 0 53 -53
72 FAMILJERÄTT 301 301 0 75 73 2
712 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 25 25 0 6 12 -6
93 ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 0

Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg) 958 958 0 240 234 6

INDIVID- O FAMILJEOMSORG
710 INDIVID- O FAMILJEOMSORG 9 883 9 883 0 2 471 2 594 -123
711 BARN- O UNGDOMSVÅRD 7 496 7 496 0 1 874 1 520 354
713 INSATSER VUXNA 6 810 6 810 0 1 703 862 841
714 EKONOMISKT BISTÅND 6 085 6 085 0 1 521 1 490 31

Summa IFO 30 274 30 274 0 7 569 6 466 1 103

VÅRD OCH OMSORG
771 SÄRSKILDA BOENDEFORMER 49 073 49 073 0 12 268 11 851 417
772 HANDLÄGGARENHETEN 2 699 2 699 0 675 645 30
773 STÖD I ORDINÄRT BOENDE 24 052 24 052 0 6 013 6 432 -419
774 ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG -230 -230 0 -58 -25 -33
775 ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG 3 010 3 010 0 753 993 -241
777 HEMSJUKVÅRD 12 719 12 719 0 3 180 2 651 529
778 LAG OM STÖD O SERVICE LSS 29 629 29 629 0 7 407 7 581 -174
779 SOCIALPSYKIATRI 2 883 2 883 0 721 671 50

Summa VÅRD OCH OMSORG 123 835 123 835 0 30 959 30 799 160

Summa SN totalt 155 067 155 067 0 38 767 37 499 1 268

Kommentarer:

Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2021-03-31 visar ett överskott om 1 268tkr.
IFO visar ett överskott mot budget om 1 103 tkr efter de tre första månaderna. Lägre kostnader för placeringar, främst insatser 
vuxna.
Säbo visar ett överskott om 417 tkr. Ett överskott behöver byggas upp inför sommarens vikariekostnader.
Hemtjänsten visar ett underskott om -419 tkr. Högre personalkostnader än budgeterat. Fler ärenden och hög sjukfrånvaro.
Handläggarenheten visar ett överskott om 30 tkr. 
Hemsjukvården visar ett överskott mot budget om 529 tkr. Statsbidrag om 280 tkr ligger inräknat i resultatet för utfört arbete 
2021.
LSS och Socialpsykiatrin visar ett underskott om -124 tkr.högre kostnader än budgeterat för en extern placering.
Sjuklöneersätting från FK är utbetalt med 424 tkr under perioden dec-21-jan-22 och inräknat i utfallet.
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 Till 
Socialnämnden 

 

Konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget 
2023 – 2025 

Förslag till beslut 

Att socialnämndens budgetförslag på tillkommande områden och 
förändringar för perioden 2023 - 2025 godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
 
”Konsekvenser utifrån fastställda ramar 
 
Förutsättning 
Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2023 – 2025   
 

Fastställd budgetram    2022         2023         2024        2025 

Socialnämnden            154 567     158 456    161 625   164 858
      

Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion 
 
Sammanfattning 
 
Socialförvaltningen är i huvudsak en lagstyrd verksamhet som styrs 
av flera olika lagar vilka ofta förändras/skärps. 
I syfte att skapa förutsättningar för att fortsatt bedriva verksamhet i 
nuvarande omfattning, möta lagmässiga krav samt för att öka 
kvaliteten, på kort och lång sikt inom förvaltningens samtliga delar, 
ser socialnämnden följande tillkommande behov. 
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Tillkommande behov (belopp i tkr)          Budget 2023 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 785  
Kvalitetssamordnare Socialförvaltning 675 
Kvalitetsutvecklare IFO   600 
Sjuksköterska Hemsjukvård (HSV)  675 
Förstärkt handläggning   250 
Aktivitetssamordnare Särskilt boende (SÄBO) 500 
Öppenvårdsinsats i hemmet  500 
Nytt Trygghetslarm SÄBO  600 
 
 
       Summa   4 585 
 
 
 
 
 
Övrigt 
 
Övriga kostnadsdrivande aktiviteter/områden förvaltningen behöver 
förhålla sig till 2022 – 2023; 
 

- Nya lokaliteter Hemsjukvård 
- Utbyte av inventarier SÄBO 
- Fortsatt renovering socialtjänsten Uret (1/3 klart) 
- Nytt passersystem SÄBO 

 
 
Ärendet 
 
Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) 
 
Tjänsten är idag delad, 50% MAS/50 % enhetschef Hemsjukvård. 
Behöver separeras och bli två renodlade tjänster, 100 % MAS + 100 
% enhetschef HSV. 
Kraven på hälso och sjukvården ökar allt mer. Bla behöver 
patientsäkerheten förbättras samt kvaliteten generellt höjas.  
Detta är även slutsatser i Coronakommissionens slutrapport samt 
förvänts slås fast i kommande ”ny äldreomsorgslag. 
Utöver arbete med ovan behöver MAS vara behjälplig till 
kvalitetsansvarig med riskanalyser, stöd till ledning samt utredningar 
avseende Lex Maria/Lex Sarah. Att hantera detta utöver 
enhetschefsuppdraget är ur flera perspektiv inte lämpligt. 
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Kvalitetssamordnare Socialförvaltning 
 
Ny lagstiftning samt slutsatser efter pandemi gör att vi beslutat att ta 
ett omtag runt kvalitetshöjande/utvecklande arbete. 
Idags läget har vi en kvalitetsutvecklare på 50 %. 
Vi behöver tillsätta en kvalitetssamordnare som kan bidra till att öka 
effektiviteten och lyfta hela förvaltningen till önskad kvalitetsnivå. 
Kvalitetssamordnare ska ha som uppdrag att tillsammans med 
kvalitétsutvecklare arbeta med övergripande kvalitetsfrågor och 
utvecklingsuppdrag inom våra egna verksamheter i egen regi (SÄBO, 
stöd i ordinärt boende, LSS, Socialpsykiatri och HSL). Olika projekt 
och satsningar pågår inom kvalitetsområdet för att kvalitetssäkra, 
utveckla verksamheten och hitta nya arbetssätt för att möta 
framtidens behov. Exempel på arbetsuppgifter; kontaktperson öppna 
jämförelser och återkoppling till verksamheterna och vara stöd i att 
utveckla en utvecklingsplan utifrån resultaten. Kartlägga processer. 
Implementeringsarbete och ansvar för att SOSFS 2011:9 uppfylls. 
Utbildningsinsatser. Utreda Lex Sarah tillsammans med MAS & 
kvalitetsutvecklare mm. 
 
   
Boendestöd/öppenvårdsinsats 
 
Från oktober 2021 testade IFO och LSS ett samarbete kring stöd i 
hemmet IFO med en tjänst i projektform. Tjänsten bekostades med 
statliga medel riktade mot psykisk ohälsa. Från projektets start och 
fram till idag så har vi jobbat med 7 ärenden.  
Efter en utvärdering där Enhetschefen IFO har analyserat projektets 
resultat och nöjdhet hos brukare som fått insatsen så kan det 
konstateras att insatsen gör stor skillnad för både brukare och 
verksamheten på många olika sätt. När det gäller vuxna med 
missbruksproblematik så har vi haft en del dyra placeringar på HVB 
(hem för vård och boende) som kan endast lösa tillfälliga behov av 
insatser. Stöd i hemmet IFO gör att vi kan stödja personerna innan 
och undvika en placering eller när de kommit hem med kombinerade 
insatser på hemmaplan. Stöd i hemmet som föräldraskapsstöd 
innebär att stödja individen i sitt föräldraskap i vardagen, genom 
praktisk problemlösning, samtal och/eller färdighetsträning. Två dyra 
placeringar har undvikits så långt. 
Av praktiska skäl så har vi börjat med insatser för Vuxna. IFO/LSS 
har utökat samarbetet och haft informationsträffar i syfte att identifiera 
förbättringar och möjliga mötesformer. Vi har haft en gemensam 
planeringsdag där handläggare och utförare fick träffas och utbyta 
tankar och idéer om fortsatt samarbete. Både brukare och 
medarbetarna är positivt inställda till fortsatt satsning. 
Stöd i hemmet IFO med riktad kompetens på hemmaplan betyder 
mycket i första hand för de personer som behöver hjälp och i andra 
hand för att externa placeringar minskar. Målgruppen här utgörs av 
vuxna personer som på grund av konsekvenser av sitt skadligt 
bruk/beroende har behov av stöd för problematiken samt svårigheter 
att erhålla eller behålla eget boende och därför behöver 
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individstödjande insatser. Stödet för de personerna kan exempelvis 
innebära att få hjälp med struktur i vardagen, få möjlighet till större 
delaktighet i samhället och därigenom leva ett självständigt liv.  
Statligt stöd gällande psykisk ohälsa användes under projekttiden och 
vi kan inte räkna med att det skall finnas medel för att bekosta 
satsningen fortsättningsvis.  
 
 
Myndighetsutövning 
 
Ersättare/vikarie för biståndshandläggarna vid semester, sjukdom och 
tillfälligt ökad arbetsbelastning. 
 
Sjuksköterska Hemsjukvård 
Pandemin har påvisat ett stort tryck och efterfrågan av stöd och hjälp      
från Sjuksköterskor/Distriktsköterskor. Behovet kommer från samtlig 
omvårdnadspersonal inom Socialnämndens enheter - SÄBO, 
Hemtjänsten och LSS verksamheter. Utöver det ökar kraven på hälso 
och sjukvården ökar allt mer. (se beskrivet ovan under MAS) 

Sjuksköterskor/Distriktsköterskor arbetar också ensam större delen 
av dygnet och alla dagar på året (kvällar, nätter och alla helger) vilket 
om möjligt bör undvikas. 

Utöver detta tillkommer arbetsuppgifter tex arbete med strategier runt 
Nära Vård samt SKR:s Nationella handlingsplan för patientsäkerhet.  

 

Aktivitetssamordnare 
 
Vår målsättning är att på äldreboendet skall man kunna fortsätta vara 
sig själv - tillsammans med andra. Ett sätt att göra detta är genom 
aktiviteter som engagerar. 
Samtliga medarbetare på demensavdelningarna har gått utbildningen 
Stjärnmärkt. Utbildningen fokuserar på ett personcentrerat arbetssätt 
och meningsfulla, individanpassade, engagerande aktiviteter. Detta är 
något som personalen arbetar utifrån idag, men behov finns av att 
samordna gemensamma aktiviteter för samtliga brukare som bor på 
Bysjöstrand. Att samordna dessa aktiviteter är tidskrävande. En 
aktivitetssamordnare skulle kunna vara ansvarig för detta och på så 
sätt se till att öka livskvaliteten för de brukare som bor på 
Bysjöstrand. När man kommit i gång med detta kan man även tänka 
sig ett scenario där man bjuder in andra – tex Hemtjänstens brukare.  
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Trygghetslarm SÄBO 

 
I särskilt boende och trygghetsbostäder finns som regel egna 
nät/lösningar för trygghetslarm och larmmottagningen. Av 3 kap. 3 § 
SoL framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. 
I det ligger ett ansvar för att trygghetslarm och larmmottagning 
fungerar och det gäller såväl i enskilt som särskilt boende. 
Bysjöstrands trygghetslarm fungerar men är avtalslöst och föråldrat. 
Kostnaden behöver utredas men vi estimerar minst 600 tkr. 

 

Kvalitetsutvecklare IFO 
 

Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät och effekterna av en 
viss samhällelig förändring blir i slutändan många gånger en fråga för 
socialtjänsten. Lagändringar inom olika områden inom socialtjänsten 
ställer högre krav på organisation och effektiv fördelning av resurser. 
För att kunna möta dagens och framtidens krav och behov ser vi att 
socialtjänsten måste förändras och förstärkas.  

Den nya Socialtjänstlagen ställer också nya krav. Det krävs 
kunskapsbaserade arbetssätt som följs upp och utvärderas. Det krävs 
även tidiga förebyggande insatser för att i mer flexibla och öppna 
former möta människor och bygga tillit. Det krävs ökad rättssäkerhet 
och kvalité inom Individ- och familjeomsorgen och en fördjupad 
kunskap inom såväl metoder, dokumentation, handläggning och 
rättspraxis.  

 

Behovet av kvalitetsutvecklare inom Individ- och familjeomsorg är 
stort då många av uppgifter görs idag av enhetschef, biträdande 
enhetschef (deltidstjänst), samt socialsekreterare. Det innebär att 
arbetet med kärnuppdraget blir lidande i vissa fall.  

Kvalitetsutvecklare inom IFO behövs även utifrån många utökade 
arbetsuppgifter och lagförändringar. Lagförändringar inom exempelvis 
barnfridsbrott, våld i nära relationer, familjerättsliga 
informationssamtal, skadligt bruk och beroende är bara några 
exempel där Individ och familjeomsorg har fått eller kommer att få 
utökat ansvar och arbetsuppgifter. Förutom lagändringar så finns en 
hel del nya åtaganden som kräver både tid och resurser. Exempel på 
några är Yrkesresan där en nationell satsning på kunskapslyft inom 
barn och unga pågår, ansvar för verksamhetssystem, 
ledningssystem, egenkontroller, utvecklingsarbete, stöd för 
medarbetare i rättssäkerhet och utvecklingsfrågor, introduktion av nya 
medarbetare.  
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Referens 

SOC 2022/00149  
 

  

 

 Socialnämnden 

 

Rapporter/Information/Övriga frågor 

 

• Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2021     Britt Aspgren 

• Rapportering – Ej verkställda beslut     Johan Callenmark 

kvartal 1 2022  

• Information – Covid -19                          Johan Callenmark  

• Information – Socialförvaltningens påverkan      Johan Callenmark 

utifrån kriget i Ukraina        

• Information – Granskningsrapport från PwC       Johan Callenmark 

• Information – Lex Sarah      Johan Callenmark  

• Information – LSS/Socialpsykiatri    Anna-Lena Bergman 

 

 

 

Efter sammanträdets avslut genomförs studiebesök inom delar av 

LSS verksamhetsområde.          

                         

                          


