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Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum 
 

 Verksamhetsområde   Kön  Typ av bistånd Beslutsdatum  Verkställt 

1 LSS OF, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 

Man Kontaktperson 2017-02-27 Nej 
Resursbrist* 

2 LSS OF, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 

Man Kontaktperson 2017-04-07 Nej 
Resursbrist* 

3 LSS OF, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 

Kvinna Kontaktperson 2017-06-01 Nej 
Resursbrist* 

4 LSS OF, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 

Man Kontaktperson 2017-06-19 Avslutad 
2017-11-13 

5 LSS OF, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 

Kvinna Kontaktperson 2016-11-02 Nej 
Resursbrist* 

6 SOL, OF, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 

Man Kontaktperson 2017-07-27 Nej 
Resursbrist* 
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SOL,OF, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 

Kvinna Kontaktperson 2016-03-01 Nej 
Resursbrist* 

8  
 

SOL,OF, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 

Kvinna Kontaktperson 2016-06-23 Nej 
Resursbrist* 

 
* Saknar lämplig person/uppdragstagare.  
 

1



 

Ingmar Ångman, 0586-48 240 
ingmar.angman@degerfors.se 

RIKTLINJE 
Sida 
1(6) 

Datum 
2017-12-18 

 
SN 134-2017/1 

 
 

 
 

 

Riktlinjer parboende 

 
 

 

  

 Policy 

 Plan 

 Riktlinje 

 Handlingsplan 

 Rutin 

 Instruktion 

Dokumenttyp Beslutsinstans 
Riktlinje Socialnämnden 
Dokumentet gäller Dokumentansvarig 
Särskilt boende Verksamhetschef Vård och 

Omsorg 
Revideringar 
 
Datum för beslut Diarienummer 
 SN 134-2017/1 

2



Innehållsförteckning 
1 Bakgrund ............................................................................ 3 

2 Parboendegaranti ............................................................... 3 

3 Ansökan .............................................................................. 3 

4 Överklagande ..................................................................... 4 

5 Medboende ......................................................................... 4 

 Rätt till insatser ...................................................................................... 4 
 Avgifter................................................................................................... 4 
 Hyresförhållanden ................................................................................. 4 
 Provboende – ett tidsbegränsat beslut om medboende ........................ 5 

Referenser .................................................................................. 6 

Litteratur ........................................................................................................... 6 
Tidskrifter ......................................................................................................... 6 
Internet ............................................................................................................. 6 

 

  

3



1 Bakgrund  
Av 4 kap 1 c § Socialtjänstlagen (SoL) framgår att äldre som varaktigt 

sammanbott ska kunna fortsätta att göra det även när den enes behov kräver 

särskilt boende så kallad parboendegaranti. 

I samband med införandet av parboendegarantin ändrades även 18 § Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL). Förändringen innebär ett klargörande av att ansvaret 

för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer bara omfattar dem som efter 

beslut av kommunen beviljats insatsen särskilt boende enligt 4 kap. 1 eller 2 § 

SoL. 

2 Parboendegaranti 
Parboendegaranti innebär att för den som beviljats eller beviljas bistånd i form 

av särskilt boende ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med 

make/maka/sambo. Registrerade partners sammanställs med makar. 

Parboendegarantin förutsätter dock att paret varaktigt har sammanbott innan 

flytt till särskilt boende aktualiseras eller, om den ena parten redan bor i ett 

sådant boende, ska paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. Det ska 

således inte vara fråga om en sammanlevnad av kortvarigare karaktär. 

Make, maka, sambo, registrerad partner som flyttar med till särskilt boende utan 

att själv ha behov av särskilt boende benämns medboende. 

3 Ansökan 
En person som är i behov av särskilt boende kan ansöka om parboende, det vill 

säga att medboende flyttar med till särskilt boende, utan att själv vara i behov av 

sådant boende. Den som redan bor i särskilt boende kan också ansöka om 

detta.  

Vid utredningen ska biståndshandläggaren utreda sökandens vilja och 

inställning till medboende. Biståndshandläggaren ska noggrant pröva att båda 

makarnas uppfattningar om gemensamt särskilt boende är väl övervägda och att 

de kan överblicka konsekvenserna av detta.  

I samband med ansökan om parboende ska information ges om hur 

medboendes hyresförhållande och besittningsrätt påverkas vid situationer som 

medför ett upphörande av parboendebeslut. Det är viktigt att medboende, som 

vid eventuell individuell behovsbedömning inte är i behov av särskilt boende, 

redan från början är införstådd med vad som gäller och innan hyresförhållandet 

inletts.  

Både sökandens och medboendens uttalade viljor måste vara säkerställda. 

Personer som inte är i behov av särskilt boende ska inte pressas av 

omgivningen till att flytta in i ett sådant boende.  

Medboende rekommenderas att göra en noggrann övervägning inför ett 

eventuellt fortsatt sammanboende i ett särskilt boende - innan definitivt beslut 

om att avveckla sitt aktuella boende.  

Om endast den ena parten vill sammanbo, finns det inga förutsättningar för att 

bifalla en sådan begäran.  
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4 Överklagande 
Vid avslag kan beslutet överklagas till och avgöras av förvaltningsdomstol. 

Den som är part i ärendet kan överklaga ett beslut som går denne emot. Part i 

parboendeärenden är endast den person som har eller ska beviljas särskilt 

boende.  

Skäl för avslag kan vara att sökanden inte bedömts bo eller har bott varaktigt 

tillsammans med medboenden eller att de inte är överens om att bo 

tillsammans.  

5 Medboende  
 Rätt till insatser 

För medboende fattas inget beslut om plats på särskilt boende. Om 

medboenden har behov av insatser görs en ansökan hos biståndshandläggaren 

på samma sätt som vid ordinärt boende. 

Medboendes behov kan förändras under parboendetiden. Det är därför viktigt 

att boendet ansvarar för att, med medboendens samtycke, meddela 

förändringar av insatser till biståndshandläggaren. Ansökan/förändring av 

insatser hanteras i vanlig ordning för utredning gällande hemvårdsinsatser. 

Om den medboende under parboendetiden önskar särskilt boende för egen del 

hanteras ansökan i vanlig ordning. 

 

 Avgifter 
Av 8 kap Socialtjänstlagen framgår att kommunens får ta ut avgifter för stöd- 

och hjälpinsatser.  

Taxe- och avgiftsnämnden i Hallsbergs kommun hanterar avgiftshandläggning, 

måltidsavgifter samt hyror, som finns beskrivet i tillämpningsföreskrifter, 

avseende Degerfors, Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Kumla, Vingåker samt 

Askersunds kommuner.  

Av tillämpningsföreskriften framgår ”att den medflyttande betalar för sin mat 

och delar på boendekostnaden med beslutsinnehavaren”. 

Den medboende kan själv bestämma vilka måltider denne vill ha och betalar 

utefter detta. Likaså gäller detta hygien- och textilpaket. 

 

 Hyresförhållanden 
Om parboendeförhållandet upphör av någon anledning, exempelvis flytt till 

annan kommun, den ena parten avlider eller att den medboende väljer att flytta 

ut, upphör parboendebeslutet från det datum som händelsen inträffar.  

Den efterlevande partens behov av insatser ska då bedömas på nytt. I de fall 

den efterlevande inte har eget behov av särskilt boende upphör rätten till plats 

på boendet och den efterlevande måste flytta. Uppsägningstiden i dessa fall är 

tre månader under vilken man betalar hyra. Om bostaden utryms tidigare och 

tas i anspråk av annan boende betalas ingen hyra.  
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 Provboende – ett tidsbegränsat beslut om medboende  
Att bo tillsammans i ett särskilt boende för äldre personer är alltid frivilligt. Att 

bo tillsammans i ett särskilt boende kan vara en stor omställning för såväl den 

biståndsberättigade som den medboende. Paret behöver därför kunna provbo 

för att sedan avgöra om de vill fortsätta att bo tillsammans.  

Om den biståndsberättigade ansöker om medboende för en tidsbegränsad 

period (provboende) kan nämnden fatta ett beslut som motsvarar ansökan.  

Socialnämnden har ingen möjlighet att villkora ett beslut om medboende 

genom att kräva att den som inte behöver särskilt boende behåller sin bostad. 

Rätten till bistånd enligt 4 kap. 1 § och 1 c § SoL är inte beroende av att den 

biståndsberättigade underkastar sig ett sådant krav. Däremot bör kommunen 

diskutera för- och nackdelar med att den medboende behåller sin bostad. 
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 Socialnämnden 

 

Behov av anlitande av bemanningsföretag för 
sjuksköterskor 
Förslag till beslut 
Bemanningsföretag får användas under 2018 för att trygga försörjningen av 

sjuksköterskor inom socialförvaltningen. 

Ärendet 
Det är för närvarande svårt att rekrytera sjuksköterskor i hela landet. 

Situationen i Degerfors kommun skiljer sig inte i det avseendet. 

I dagsläget söker vi två sjuksköterskor då ordinarie befattningshavare kommer 

att gå på föräldraledigheter i perioden april/maj och t.o.m hösten 2019. Det är 

osäkert hur vi kommer att kunna lösa dessa vikariat. 

I tillägg till detta står vi inför en semester med mycket små möjligheter att 

rekrytera vikarier till verksamheten. 

Redan inför föregående sommar gav socialnämnden ett medgivande till att 

anlita bemanningsföretag för att lösa situationen. I slutänden valdes dock en 

annan lösning. 

Jag söker nu nämndens godkännande att upphandla bemanning till de behov 

som på annat sätt inte kan tillgodoses för att tillse patientsäkerheten och en god 

arbetsmiljö för våra medarbetare. Självklart kommer andra möjligheter att lösa 

situationen också att prövas. 

 

Tommy Eriksson 

Enhetschef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Socialförvaltningen 
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Nyinrättande av handledartjänst 1,0 ssg daglig 
verksamhet 
Förslag till beslut 
Nyinrättande av tjänst till daglig verksamhet beviljas med motsvarande 1,0 ssg 

handledare 

Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om finansiering av tjänsten med 

225 tkr år 2018 och 450 tkr år 2019   

Sammanfattning av ärendet 
Daglig verksamhet har som uppgift att erbjuda deltagare tillhörande personkrets 

för LSS en daglig sysselsättning med stimulerande arbetsuppgifter. 

Verksamheten är lagstadgad. 

Antalet deltagare uppgår till 55 personer fördelat på 5 olika arbetsgrupper samt 

praktikplatser ute inom kommunen och privata näringslivet. 

För att fortsatt kunna ge deltagare inom Daglig verksamhet goda levnadsvillkor 

och stimulans på jobbet för att nå sina mål ansöker Socialförvaltningen om att 

nyinrätta en tjänst med 1,0 ssg. 

Bemanningen inom Daglig verksamhet består av totalt 6,5 ssg handledare varav 

1,0 ssg avser Samordnare inom verksamheten. Samordnaren ingår inte i den 

dagliga bemanningen utan ansvarar för att arbeta fram de externa platserna på 

de olika företagen samt genomföra uppföljningar av insatserna både gällande 

platserna inom den egna verksamheten och externa platser.  

Deltagarantalet inom Daglig verksamhet har ökat under de senaste åren, 

nuvarande medelålder hos deltagarna är 35 år. Deltagarantalet är 55 personer 

varav 14 är ute på praktik heltid eller varvat med gruppverksamhet. Antalet 

deltagare fortsätter att öka varje år. Kommunen ska kunna erbjuda insatsen 

daglig verksamhet när deltagarna är i yrkesverksamålder vilket idag är 67år. 

Ärendet 
Behovet av nyinrättande av tjänst finns hos Socialförvaltningen. Verksamheten 

för individ, familj och funktionshinder (IFF), hos daglig verksamhet.  
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Daglig verksamhet består 2018 av 5,5 ssg handledare och 1,0 ssg samordnare. 

Verksamheten har som målsättning att utveckla deltagarnas möjligheter till 

förvärvsarbete, även om detta mål för vissa endast kan uppnås på längre sikt 

eller vara orealistiskt. Insatsen kan med fördel utformas så att den bidrar till att 

öka personens förutsättningar att få en anställning senare i arbetslivet.  

Utökning med 1,0 ssg i arbetsgruppen föreslås med anledning av ökat 

deltagarantal från 35 till 55 deltagare under relativt kort tid, sedan 2014, samt 

ökade behov hos nya deltagare. Under samma period har ingen 

personalförstärkning gjorts.  

Enligt uppgifter från Socialstyrelsens riksomfattande kartläggning, art nr 2008-

131-22, från 2008 om Daglig verksamhet i landet framkommer att 

personaltätheten i snitt är två till tre deltagare per anställd. Ingen skillnad syns 

mellan kommunal och enskild verksamhet i den kartläggning som genomförts. 

Antalet deltagare per anställd i Degerfors är 6,2 med deltagare ute i praktik 

borträknat. 

Vissa av deltagarna som är ute i praktik varvar även med att delta regelbundet i 

verksamheten. 

Med det ökade antalet deltagare har persononalen svårigheter att kunna 

stimulera utvecklingen för den enskilde men även att klara av en aktiv tillsyn 

under arbetet. Sedan 2014 har 25 personer blivit beviljade insatsen daglig 

verksamhet. Under samma period har endast en deltagare slutat på grund av 

hög ålder och ett fåtal har själva valt att avsluta av olika orsaker. Möjligheter till 

en aktiv tillsyn behövs då det finns sjukdomar som epilepsi men även 

självskadebeteende bland flertalet deltagare. En utökning av personal skulle 

även minska ensamarbetet i personalgruppen och ge deltagarna den trygghet de 

behöver för att minimera risken för hot - och våldssituationer.  

I samarbete med gymnasiesärskolan introduceras nya deltagare genom att i god 

tid komma till Daglig verksamhet på återkommande studiebesök och praktik 

för att lära känna personalen och övriga deltagare. Under våren 2018 finns en 

planering för att introducera 2 nya deltagare. Planerad start för insatsen daglig 

verksamhet för dessa 2 deltagare är under juni månad 2018. Introduktionen i 

Daglig verksamhet sker under våren 2018.   

En av dessa nya deltagare har i tidigare insatser inom Korttidsverksamhet varit i 

behov av omfattande anpassningar med ett minimum av 2 personal för enbart 

den personen.   

Under inskolningstillfällen under våren görs tillfällig förstärkning med extra 

resurs inom Daglig verksamhet, vilket beräknas uppgå till 320 timmar, för att 

säkerställa att introduktionen kan genomföras på ett bra sätt både för den 

enskilde, övriga deltagare och personal.   

Konsekvenser 
Konsekvenser om nyinrättande av 1,0 ssg handledare inte sker kan medföra 

ökade risker ur arbetsmiljösynpunkt för personalen. Det ökande deltagarantalet 
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samt att det finns deltagare med omfattande behov gör att personalgruppen får 

en alltför hög arbetsbelastning. Deltagarna riskerar att rätten till goda 

levnadsvillkor inte uppfylls genom att det inte finns utrymme för stimulans och 

utveckling, även deltagarnas möjligheter till att komma vidare ut i 

förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden minskar. 

Det finns även risker för deltagarnas och personalens trygghet, välmående och 

arbetsmiljö när det inte finns tillräckligt med personal att tillgå vid exempelvis 

fall eller epilepsianfall. Det finns även risk att missa varningssignaler inför ett 

epilepsianfall hos deltagare, med skador till följd av att varningssignalerna inte 

kunnat uppmärksammas i tid. När deltagare inte känner att de blir sedda eller 

får möjlighet och utrymme att prata med personalen pga tidsbrist ökar även 

risken för att hot och vålds- situationer uppstår inom verksamheten. 

Finansiering 
Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om tillskott till budget ram för 

inrättande av tjänst på daglig verksamhet. För 2018 begärs 225 tkr och från 

2019 450 tkr.  

Marina Lichterman 

Verksamhetschef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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E-hälsoplan för socialförvaltningen 2018 - 2020 
Förslag till beslut 
Föreslagen plan för åren 2018-2020 antas 

Ärendet 
Socialnämnden har sedan tidigare antagit en e-hälsoplan för åren 2015-2017. 

Den digitala utvecklingen fortsätter att skapa nya möjligheter för verksamheten 

och en ny plan behöver därför utformas. Svårigheten med en flerårig plan är att 

tempot i utvecklingen gör att det är svårt att överblicka och ha kontroll på de 

möjligheter som kommer att finnas redan inom några år. Samtidigt är det 

relativt omfattande arbete med de olika delprojekten varför framförhållning är 

helt nödvändig. 

E-hälsoplan 2015-2017 
 

 
 

Exkl 

intern 

tid

Verktyg 2015 2016 2017 Est 

proj 

kostn 

(ksek)

2015 2016 2017 Not Est pot. 

årligen

NPÖ (nationell patientöversikt) X

Pascal (ordinationsverktyg) X

MEDDIX X

Öppenvårds MEDDIX X

Planerings- och insatsregistreringsverktyg X 184 240 240 350

Mobil Utförardokumentation X 125 62 62

Mobil Signeringslista X 125 62

Mobil HSL vårdplan X 125 62

Mobil meddelandefunktion X 35 17

Tillsynskamera X 10 per styck

Bildstöd för bättre kommunikation  (vidareutveckla In Print inom OOF) X 0

Dioevidence (systematisk brukarundersökning UBU-VB, UBU-F och UIV) X 10 10 10

Nyckelfri hemtjänst X 550 ? ? 250

Digitalisering av trygghetslarm (IP-telefon alt. GSM) X X X 70 146 352

E-fakturering (digital insamlande och rapportering av fakturaunderlag till TAN) X 100

E-hälsotjänster (Definiera och implementera ett antal formulärtjänster för t ex 

ansökningar) X X

Årlig kostnad
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Planen var tänkt för att ge en översikt av tänkbara utvecklingsmöjligheter under 

tidsperioden. För varje enskild del skulle särskilda beslut fattas. Vad gäller 

punkterna NPÖ, Pascal, Meddix och Öppenvårdsmeddix har dessa genomförts. 

Meddix och Öppenvårdsmeddix har under hösten 2017 ersatts av Life-care 

samverkan med samma syfte. Planerings- och insatsregistreringsverktyg har 

socialnämnden beslutat avvakta med. Mobil dokumentation finns tillgänglig 

men används i begränsad omfattning. Digitalisering av signeringslistor har 

genomförts. Avseende nyckelfri hemtjänst har under slutet av 2017 en förstudie 

påbörjats. Digitalisering av trygghets- och andra larm har genomförts på Särskilt 

boende. I hemtjänsten är idag 70% av larmen digitala. Vissa e-tjänster har 

skapats men behov av ytterligare finns. 

 

Föreslagen plan 2018-2020 
Som grund för utformningen av planen finns Örebro läns regionala digitala 

agenda som Degerfors kommun ställt sig bakom. Denna innehåller ett avsnitt 

kring e-hälsoutveckling. En ny regional e-hälsoplan är också under utarbetande. 

Liksom för föregående tidsperiod är denna plans syfte är att skapa överblick 

och inriktning. För varje särskild åtgärd som kräver ekonomi och som påverkar 

verksamheten på ett principiellt sätt ska särskilda beslut fattas innan införande. 

Som underlag för den nya planen har en sk LIKA-analys (Ledning, 

Infrastruktur, Kompetens och Användning) genomförts. Den utgår från ett 

instrument som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) utvecklat för att 

kommunala verksamheter ska kunna självvärdera och hitta strategiska åtgärder 

för den digitala utvecklingen. Eftersom LIKA analysen ligger som grund för 

den nya planen kommer den omfatta andra områden jämfört med den tidigare 

som endast definierade specifika verktyg.  

 

Mål Åtgärd Uppskattad 

kostnad 

Tidspla

n 

Tydliggöra krav på 

kompetens för olika 

befattningar i 

förvaltningen 

Beskrivning utarbetas Egen 

arbetsinsats. 

2018 

Rätt kompetensnivå Utarbeta en 

utbildningsplan för att 

täcka kompetensbehoven 

Egen 

arbetsinsats. 

Genomförande

t kommer kosta 

inte planen.  

2018-

2019 

Höja 

informationssäkerhet

en 

Utvidga 

tvåfaktorsinloggning till 

fler funktioner. 

Beroende av 

omfattning 

2018-

2020 
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Ökad tillgänglighet 

och minskad 

administration 

Utöka antalet e-tjänster Huvudsakligen 

egen 

arbetsinsats 

2018-

2020 

Säkra kvaliteten i 

arbetet med 

systeminförande och 

förvaltning. 

Utveckla en rutin för 

införande och förvaltning 

av olika system. 

Egen 

arbetsinsats. 

2018 

Ge brukare möjlighet 

att påverka 

utvecklingen. 

I brukarråd och andra 

forum diskutera frågor 

kring digitalisering. 

Egen 

arbetsinsats 

2018-

2020 

Öka trygghet för 

äldre och 

funktionshindrade. 

Införa tillsyn med hjälp av 

kamera. 

100 tkr 2019 

Säkrare larmsystem. Slutföra digitalisering av 

larm i hemtjänsten. 

100 tkr 2020 

Höjd säkerhet för 

brukare, minskad 

restid för 

hemtjänstpersonal. 

Nyckelfri hemtjänst 500 tkr 2019 

Säkrare och enklare 

dokumentation 

Verksamhetssystem inom 

arbetsmarknadsverksamhet

en 

100 tkr 

(statsbidrag) 

2018 

Mer delaktiga 

brukare, enklare 

dokumentation 

Mobil dokumentation Egen 

arbetsinsats, 

utrustning 

finns.  

2018 

Förenkla 

dokumentation 

Digital signering av beslut 25 tkr 2018 

Öka säkerhet för 

brukare. 

Införa ny teknik för 

nödsändare. 

Kostnadsneutra

lt 

2018 

Förenkla 

administration 

Införa automatiserad 

handläggning av olika 

moment 

500 tkr 2019-

2020 

 

 

Finansiering 
Beslut om finansiering fattas i varje enskilt ärende. Huvuddelen av kostnaden är 

för införande och inköp vilket finansieras genom investeringsbudgeten. På sikt 
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ökar merparten av åtgärderna effektiviteten i verksamheten och driften av olika 

system blir därigenom för merparten av dem självfinansierade. 

 

Ingmar Ångman 

Förvaltningschef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Socialförvaltningen 
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Maria Eriksson, 0586-481 29 
maria.eriksson@degerfors.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(5) 

Datum 
2018-02-07 

  
SN 30-2018/1 

 
 

 
 

 
 Socialnämnden 

 

Anpassning till den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) 
Förslag till beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar till 

den nya dataskyddslagstiftningen. 

2. Erika Skyllkvist utses till dataskyddsombud för socialnämnden från och 

med 2018-05-25. 

Ärendet 
Den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) 

kommer att träda ikraft den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen, 

PUL. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som 

behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller 

personlig integritet. I Sverige kommer EU-förordningen att konkretiseras 

genom den nya dataskyddslagen. 

Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig 

nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter 

inom unionen inte hindras. Detta uppnås genom att förordningen är direkt 

tillämplig i de olika medlemsstaterna och att samma regler gäller inom hela 

unionen. Andra syften med att ta fram en ny dataskyddsförordning har varit att 

modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det 

nya digitala samhället. 

Inledningsvis är det viktigt att se till att beslutsfattare och nyckelpersoner inom 

organisationen är medvetna om att personuppgiftslagen kommer att ersättas av 

dataskyddsförordningen. Det är också viktigt att nämnden är medveten om hur 

verksamheten kommer att påverkas av förordningen och identifiera de 

områden som man måste arbeta särskilt med. 

Vad ska man tänka på? 

Vad är en personuppgift? 

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person 

som är i livet räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och 
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ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter 

även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska 

identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de 

kan kopplas till fysiska personer. 

 

Exempel på personuppgifter är adress, personnummer, kundnummer, 

registreringsnummer på fordon, lägenhetsnummer, postnummer, och 

fastighetsbeteckning. 

Vilka personuppgifter hanterar nämnden? 

Verksamheten bör inventera och dokumentera vilka personuppgifter ni 

hanterar, hur de samlas in och till vem uppgifterna lämnas ut. En bred översyn 

behöver göras för att ta reda på vilka uppgifter som hanteras inom de olika 

delarna av organisationen. 

De registrerades rättigheter 

De viktigaste rättigheterna för de registrerade är att: 

 Få tillgång till sina personuppgifter 

 Få felaktiga personuppgifter rättade 

 Få sina personuppgifter raderade (”rätten att bli glömd”) 

 Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat 

beslutsfattande och profilering 

De registrerades rättigheter framgår av artikel 12-22 i dataskyddsförordningen.  

På det stora hela kommer de registrerade att ha samma rättigheter som idag 

men rättigheterna förstärks med dataskyddsförordningen. Om verksamheten 

redan idag tillmötesgår de registrerades rättigheter bör övergången till den nya 

förordningen gå relativt smidigt. Det är därför ett bra tillfälle att nu se över 

rutinerna och fundera på hur man ska hantera en begäran om rättelse från en 

registrerad. 

Med vilken rättslig grund hanteras personuppgifter? 

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas 

ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund.  

En sådan rättslig grund är samtycke från den registrerade. Andra rättsliga 

grunder är om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett 

avtal med den registrerade, fullgöra en rättslig förpliktelse, skydda den 

registrerades grundläggande intressen, fullgöra en uppgift av allmänt intresse, 

för myndighetsutövning, samt efter en intresseavvägning. 

 

De rättsliga stöd som blir aktuella för en kommun att använda sig av är med 

stöd av avtal, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning, och allmänt intresse. I 

vissa fall är även samtycke ett stöd för att behandla personuppgifter. 

Behandlingen av personuppgifterna måste vila på någon av dessa 

grunder för att vara laglig.  
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”Missbruksregeln” 

I personuppgiftslagen finns en regel som kallas missbruksregeln. Den här regeln 

försvinner när dataskyddsförordningen träder ikraft. Regeln innebar att 

personuppgifter i löpande text, s.k. ostrukturerat material, var okej så länge 

uppgifterna inte var kränkande för personen ifråga. Om denna regel har använts 

som stöd på t.ex. en hemsida måste de personuppgifterna tas bort om Ni inte 

har någon annan rättslig grund. Vilka rättsliga grunder som finns framgår av 

artikel 6 i förordningen och för en kommun är de rättsliga grunderna: samtycke, 

avtal, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning och allmänt intresse. 

Eftersom missbruksregeln som tidigare fanns i personuppgiftslagen även var 

applicerbar vad gäller mail är det också bra att varje person inom organisationen 

ser över sin mail. Dataskyddsförordningen kommer även att omfatta mail vilket 

gör att samtyckes- och gallringsreglerna även gäller det området. Samtycke 

krävs därför för att lagra information i mailen men beror på situationen; om en 

mailkonversation behandlar ett ärende som är nödvändigt för att uppfylla 

kravet på en affärsöverenskommelse behövs inte ytterligare samtycke. När 

ärendet inte längre är aktuellt så ska gallring ske om det inte vidare behövs för 

t.ex. bokföring.  

Om ärendet behövs för t.ex. bokföring ska det inte gallras även om personen 

begärt att bli ”bortglömd” i enlighet med artikel 17 i dataskyddsförordningen, 

men information som kan tas bort ska göra. 

Krav på registerförteckning 

Dataskyddsförordningen ställer upp ett krav på att varje personuppgiftsansvarig 

ska föra ett register över behandling som utförts under dess ansvar. Det blir 

således ett register över register.  

Av artikel 30 i dataskyddsförordningen framgår vad ett sådant register ska 

innehålla. Bland annat ska det innehålla namn och kontaktuppgifter för den 

personuppgiftsansvarige, ändamålen med behandlingen, en beskrivning av 

kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter, och de 

kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas 

ut. Detta är bara exempel på de saker som ska ingå i ett sådant register. 

Registret innehåller således en registerbeskrivning över varje behandling av 

personuppgifter i organisationen vad gäller syfte och innehåll.  

Degerfors kommun kommer att använda programmet Draftit för detta vilket 

blir en registerförteckning i digital form. Där ska varje verksamhet gå in och 

svara på frågorna för varje register den har över personuppgifter. Det är viktigt 

att man svarar på varje fråga och dokumenterar noga för att uppfylla 

dataskyddsförordningens krav. 

Om verksamheten upptäcker att ni har personuppgifter som inte längre 

används ska dessa tas bort. Gallringsrutiner bör införas inom de olika områdena 

inom organisationen. 
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Krav på rapportering vis personuppgiftsincident 

Om det inträffar en säkerhetsincident som rör personuppgifter, till exempel ett 

dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter, måste man 

dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom 72 timmar. 

Man kan också behöva informera de registrerade till exempel om det finns risk 

för id-stöld eller bedrägeri. 

En sådan anmälan ska göras av den personuppgiftsansvarige. 

Vem har ansvar? 

Personuppgiftsansvarig 

Ett centralt begrepp när det gäller personuppgifter är personuppgiftsansvar. 

Personuppgiftsansvarig är den som behandlar personuppgifter i sin verksamhet. 

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen 

med och medlen för behandlingen av personuppgifter. (3 § personuppgiftslagen och 

artikel 4 i dataskyddsförordningen) 

Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag, 

stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin 

verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de 

ska användas till. Det är alltså är inte chefen på en arbetsplats eller en anställd 

som är personuppgiftsansvarig.   

I en kommun är både kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna 

personuppgiftsansvariga, var och en i sin verksamhet. 

Dataskyddsombud 

Dataskyddsombudets huvudsakliga uppgifter är: 

 Vara ett kunskapsstöd inom kommunkoncernerna gällande 

dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. 

 Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och 

annan tillämplig dataskyddslagstiftning.  

 Delta i arbetet med att bygga strategier för det framtida 

dataskyddsarbetet.  

 Rapportera till organisationernas ledning om dataskyddsfrågor och om 

organisationernas brister och utvecklingsbehov.  

 Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra 

utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande 

lagstiftning.  

 Övervaka den interna efterlevnaden av organisationernas strategi för 

dataskydd.  

 Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.  

 Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och 

övervaka genomförandet av den. 
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 Genomföra kontinuerlig omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning 

rörande personuppgiftslagen, dataskyddsförordningen och 

patientdatalagen, och bistå i att ta fram förändrade arbetssätt utifrån 

förändringar i lagstiftningen. 

Förvaltningen 

Förvaltningens uppgift är att, på uppdrag av nämnden (personuppgiftsansvarig) 

organisera verksamheten på sådant sätt att behandlingen av personuppgifter 

lever upp till lagstiftningens krav. Det är förvaltningen som inventerar, 

registrerar i registerförteckningen och lämnar ut uppgifter till registrerade. 

Vilka är de största skillnaderna jämfört med personuppgiftslagen? 
1. Personuppgiftsansvariga ska upprätta en registerbeskrivning för varje 

behandling av personuppgifter. 

2. En konsekvensbedömning ska göras när det finns särskilda risker för 

den registrerade 

3. Informationsplikt gentemot de registrerade 

4. Missbruksregeln försvinner 

5. De registrerades rättigheter utökas 

6. Anmälan om personuppgiftsincident ska ske inom 72 timmar 

7. Sanktionsavgifter kan förekomma för den som bryter mot 

dataskyddsförordningen 

 

Maria Eriksson 

Biträdande kommunchef och kanslichef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Socialförvaltningen 
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Skrivelse angående finskspråkig äldrevård i Degerfors kommun 

 

Bakgrund 

 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk infördes 1 januari 2010 och ger de 

fem nationella minoriteterna ett grundskydd. Grundskyddet innebär bl.a. att de nationella 

minoritetsspråken ska främjas och skyddas samtidigt som kulturen ska utvecklas och 

bevaras. De fem nationella minoriteterna ska även ha inflytande i frågor som berör dem 

och det ska helst ske genom samråd. 

Utöver grundskyddet finns särskilda rättigheter som gäller i de så kallade 

förvaltningsområdena för samiska, finska och meänkieli. I kommuner som ingår i 

förvaltningsområdet ska de nationella minoriteterna kunna använda sitt språk i kontakt 

med myndigheter, både muntligen och skriftligen. Förvaltningsmyndigheter måste se till 

att det finns personal som behärskar språket eller språken. Kommunen ska också kunna 

erbjuda barn- och äldreomsorg på minoritetsspråken.  

Regeringen har avsatt drygt 100 miljoner kronor för minoritetspolitiken 2017 varav 

närmare 80 miljoner betalas ut i statsbidrag till kommuner och landsting/regioner. 

Möjliga användningsområden för dessa pengar är t.ex. kartläggning, 

organisationsöversyn och verksamhetsutveckling inom äldreomsorg, initiala 

mobiliseringsinsatser som inköp av litteratur och pedagogiskt material, del av 

personalkostnader samt handlingsplan. 

Degerfors kommun ingår från och med 1 januari 2014 i det finska 

förvaltningsområdet. 

 

Kartläggning samt förslag på tidsaspekt 

Kvartal 1. Socialförvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna 

erbjuda omsorg inom särskilt boende i kommunen på finska. En kartläggning ska göras 

kring vilka som talar finska av personal och boende på kommunens äldreboenden samt 

hur åldersstrukturen ser ut gällande den finsktalande befolkningen. Verksamhetscheferna 

på kommunens äldreboende, ansvariga på äldreenheten samt kommunens 

demenskoordinatorer bör bli tillfrågade om sina tankar kring detta. 

Kvartal 2. Andra kvartalet under 2018 ägnas åt förberedelser på tilltänkta boendet, 

exempelvis genom personalrekrytering, införskaffande av finsk kultur såsom cd-skivor 

och böcker, översättning av informationsblad, förberedelser för kökspersonal med mera. 

Kvartal 3. Under tredje kvartalet 2018 lanseras ett boende med finsk språkprofil. 

Äldreenheten kan placera personer som har önskemål om finsk äldreomsorg på detta 

boende i mån av lediga platser. 
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Analys 

En stor andel av kommunens invånare, därmed också den äldre befolkningen, talar finska 

som  modersmål. När det gäller att få omsorg på sitt modersmål så anses att detta 

skapar både trygghet och välbefinnande hos de äldre. Att det skulle vara särskilt 

fördelaktigt för personer med demensdiagnos är också något som de flesta är överens 

om. Just denna koppling stärks också genom de nationella riktlinjerna kring vård och 

omsorg vid demenssjukdom. 

Med en ökad trygghetskänsla minskar oron bland vårdtagarna vilket ofta leder 

till en minskad medicinering. Trygghetskänslan hos vårdtagarna ger även ett 

lugn bland anställda. Man slipper kaos som nu uppstått på bl.a. Västergården. 

En personcentrerad omvårdnad ökar integriteten, självständigheten, initiativförmågan 

samt minskar oron hos personer med demenssjukdom. Det kan också minska 

användningen av antipsykosmedel. Att bli vårdad av personal som kommunicerar på 

samma modersmål och har kulturkompetens ger personen med demenssjukdom och 

annan språklig bakgrund trygghet, ökat välbefinnande och en känsla av hemmastaddhet. 

 

Slutsatser och förslag 

Ett finskt boende är det optimala för både vårdtagare samt personal. De boende kan göra 

sig förstådda och får svar på ett språk som de till fullo behärskar. De boende får även en 

umgängeskrets då de flesta finskspråkiga i kommunen känner varandra. 

 

I Degerfors finns även många som har meänkieli ”tornedalsfinska” som 

modersmål. Även dessa individer gynnas av ett finskt boende. 

Förslag på åtgårder. 

 Endast finskspråkig (tvåspråkig) personal. 

 Endast finska vårdtagare på avdelningen. 

 Vid nyrekrytering av personal ska man ha finska som en tung merit. 

 Främjande av finsk kultur, t.e.x. finsk mat vid vissa högtider. 

 Bastu, finska tidsskrifter, böcker samt finsk musik. Finsk TV finns redan. 

 ”Blåvitt” tema i inredningen. 

Ekonomi 

Lokaler finns redan. Antalet vårdtagare är den samma som utan ett finskt boende samt 

att antalet anställda knappast behöver ökas. Finskspråkig personal finns redan. Vid 

nyrekrytering av vårdpersonal till kommunen ska finska ses som den främsta meriten. 

Pengar för att utveckla projektet finns att söka hos Regionen samt Länstyrelsen. Bl.a. 

Sundbyberg Stad har fått pengar från länsstyrelsen för att starta upp och driva ett finskt 

boende. 

 

Degerfors Finska Förening - Styrelsen 
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Skrivelse angående finskspråkig äldrevård i Degerfors 

kommun. 

Bakgrund: 

Degerfors kommun är sedan 1 januari 2014 en del av det finska förvaltningsområdet i Sverige. I 

kommunen bor det förhållandevis många personer som har finska som modersmål. Många av 

dessa är att betrakta äldre och kan på sikt behöva hjälp av kommunens äldreomsorg. 

En skrivelse är inkommen från Degerfors finska förening angående finskspråkig äldrevård i 

Degerfors kommun. 

Faktaunderlag: 

I skrivande stund har vi totalt 13 finskspråkiga brukare inom VoO. 5 på Letälvsgården, 3 på 

Västergården och 5 i hemtjänsten. 8 personal, inklusive 1 enhetschef och 1 ssk, talar finska. Även 

3 vikarier är kunniga i språket. 

 

Förslag till lösning: 

Mycket av det som är beskrivet i skrivelsen innehåll borde med relativt enkla medel kunna 

genomföras i verksamheten efter ett politiskt beslut att så ska ske. Dock tror undertecknad, och 

vår finskspråkiga enhetschef Anne Larsson, att det inte är realistiskt med en rent finskspråkig 

enhet. Snarare bör vi tänka oss en enhet med en finskspråkig inriktning, där en del av de boende 

och en del av personalen är talar det finska språket. 

 

Jörgen Dahl Larsson 

Verksamhetschef VoO.  
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Redovisning av internkontroll 2017 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens internkontroll 2017. 

Ärendet 
Enligt antagen internkontrollplan för socialnämnden 2017 (SN§6/2017) ska 

följande områden kontrolleras enligt vald frekvens och metod. 

 

Risk för undernäring  

Vid den nattfastmätning som genomförts riskbedömdes 92 personer på våra 

särskilda boenden. Det  visade det sig att 26 av dessa hade BMI < 22, d.v.s. var 

undernärda. Socialstyrelsen rekommenderar max 11 timmars nattfasta.  

Arbete med att motverka undvikbar undernäring behöver fortsätta. En viktig 

del är samarbete mellan olika yrkesgrupper, omvårdnadspersonal (både dag – 

Kontrollområde 

 

Kontrollmoment Kontroll-

ansvarig 

Kontroll-

metod 

Frekvens Omfattning Rapport-

ering till 

Klar 

senast 

Risk för 

undernäring 

Nattfastemätning MAS Mätning av tid 

utan mat, 

nattetid 

1ggr/år SÄBO 

 

Social- 

nämnden 

30/11 

Basala 

hygienrutiner 

PPM-mätning 

basala hygien- och 

klädrutiner 

MAS Observationer 1ggr/år 7 enh.säbo/ 

korttidsbo. 

Gruppbostad LSS 

Social- 

nämnden 

30/5 

Privata medel Granska riktlinjer 

och rutiner 

Ekonom Stickprov  

 

1 ggr/år Särskilt bo. 

Gruppbostad LSS 

Social- 

nämnden 

31/12 

Försörjningsstöd Granska riktlinjer 

och rutiner 

Ekonom/ 

IT-samord. 

Stickprov kvartalsvis Enheten försörjning 

och arbete 

Social- 

nämnden 

31/12 

Dokumentation Fastställa att 

rutiner för 

dokumentation 

följs 

Verksamhetschef Stickprov 1 ggr/år Slumpvis utvalda 

medarbetare spridda 

över hela 

förvaltningen 

Social- 

nämnden 

31/12 

Vikarierutiner Användningen av 

vikarier 

Ekonom Stickprov, en 

vecka i april 

och en i 

oktober 

2 ggr/år I de verksamheter 

där timvikarier 

används i hög 

utsträckning 

Social- 

nämnden 

31/12 

Lex Sarah/Lex 

Maria 

Att årlig 

genomgång 

genomförs enligt 

rutinen 

MAS Frågor till 

enhetscheferna 

1 ggr/år Hela förvaltningen Social- 

nämnden 

31/12 
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och nattpersonal), enhetschef och sjuksköterska, och att man tillsammans tar 

fram riktlinjer hur man ska göra för att ändra på negativt resultat. Det bör 

framgå vem som ansvarar för vad, olika kostförslag för att bryta nattfastan, 

önskan om ett informationsblad att lämna ut på enheterna. Kostombudens 

kunskap ska användas på bra sätt, de bör träffas regelbundet. Utförligare 

information om detta redovisas i patientsäkerhetsberättelsen. 

Basala hygienrutiner 

Punktprevalensmätning (PPM) gällande basala hygien- och klädrutiner har 

genomförts inom Vård och Omsorg samt gruppbostäder. I årets mätning 

genomfördes mätningen på 30 % färre personer jämfört med föregående år. 70 

personer ingick i mätningen av dessa hade endast 43 % korrekt följsamhet till 

hygienreglerna.  Följsamheten till klädreglerna behöver förbättras. Det var 61% 

av vårdpersonalen som gjorde handdesinfektion före man hjälper någon med 

omvårdnad och efter var det 94 %. Målet måste vara 100 % på alla stegen i 

rutinen. 

Privata medel 

Internkontroll av hanteringen av privata medel har under året genomförts på tre 

enheter inom SÄBO och på en gruppbostad.  

I de flesta fall fungerar hanteringen av privata medel inom SÄBO bra. I några 

enstaka fall saknas kvitton, är kvitton felnumrerade eller har samma 

kvittonummer som andra kvitton, vilket försvårar avstämningen. Månatliga 

avstämningar görs av personalen i stor utsträckning men även det kan göras 

mer frekvent för en bättre koll. På en enhet saknas fortfarande ett kassaskåp. 

Åtgärder som har vidtagits är att enhetscheferna fått ta del av resultatet. 

Ytterligare en kontroll kommer göras under början av 2018 för att säkerställa 

att personalen åtgärdat det som framkommit vid kontrollen. 

På gruppbostaden finns en rutin för hantering av privata medel. Rutinen följer 

inte helt den riktlinje som finns beslutad. Personalen behöver numrera kvitton 

och registrering i kassabok, skriva ner att avstämning gjort varje månad i 

kassaböckerna samt spara samtliga kvitton och ge kopior till de anhöriga som 

önskar det.  

Åtgärder som har vidtagits är att enhetschefen fått ta del av riktlinjen och ska ta 

upp denna på kommande arbetsplatsträffar på samtliga gruppbostäder.  

En fråga som uppkom i samband med internkontrollen på gruppbostaden är att 

personalen ibland hamnar i hot- och våldssituationer med vissa brukare då 

deras förvaltare beordrat personalen att säga ifrån när brukaren vill handla 

specifika varor för sina pengar. Förhållandet mellan förvaltare och personal vid 

hantering av privata medel regleras inte i riktlinjen, vilket upplevs som ett 

problem från personalens sida.   

Försörjningsstöd 

Under året har tolv ärenden inom försörjningsstöd granskats. Utav dessa kunde 

åtta granskas utan anmärkning. Resterande ärenden noterades och skickades 
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sedan till enhetschefen för försörjning och arbete för kommentar. I ett ärende 

hade beslut mot återkrav fattats men personen hade inte gjort någon 

inbetalning till kommunen. Enhetschefen förklarade att det gällde städ av 

lägenhet vid utflytt. Personen hade socialt kontrakt och i sådana fall är det 

kommunen, som hyresgäst, som ansvarar för att lägenheten städas. I de övriga 

ärenden påpekades att normberäkning saknades eller att samtliga kostnader inte 

framkom av normberäkningen. Detta förklarar enhetschefen med att personen, 

vid möte med handläggaren, inte hunnit få fakturan. När det inträffar är det 

bättre att fatta ett separat beslut i efterhand, vilket enhetschefen har tagit upp 

med berörda handläggare. Då det finns förklaringar till samtliga avvikelser samt 

att åtgärder vidtagits fungerar rutinen bra. 

Dokumentation 

Kontroll har utförts av dokumentation utförd av fyra personal inom IFF. 

Kontrollen har genomförts som stickprov vid två tillfällen under året. Inga 

brister i dokumentationen har konstateras utan den har följt de instruktioner 

som finns.  

MAS granskar journal enligt HSL förd av legitimerad personal vid avvikelser 

som registreras. Då brister i dokumentation t.ex. för lite dokumentation eller 

ordval som inte överensstämmer med respekt för den enskilde individen tas 

detta upp med aktuell enhetschef. Brister finns i vissa granskade ärenden. 

Någon granskning av dokumentation enligt socialtjänstlagen inom Vård och 

Omsorg har inte genomförts. 

Vikarierutiner 

Internkontrollen avseende vikarierutiner har inte kontrollerats under 2017, då 

byte av ekonomisystem tagit tid från uppdraget. Däremot har förvaltningen 

inlett ett arbete med att se över kopplingen mellan schemaläggning och budget, 

för att skapa en större förståelse för personalanvändning i förhållande till 

budgeten hos enhetscheferna.  

Lex Sarah/Lex Maria 

Genom kompetenskartläggningsverktyget KOLL kan konstateras att 240 av 

261 medarbetare med krav på kunskap om Lex Maria har sådan. Motsvarande 

siffra avseende Lex Sarah är 264 av 369 medarbetare. Granskningen visar 

behov av utbildningsinsatser framförallt avseende Lex Sarah. Lex Maria har 

större täckningsgrad. Det väsentliga är att personal har kunskap om sin 

skyldighet att anmäla avvikelser. Om det sedan ska betraktas som någon av 

specialfallen Lex Sarah eller Lex Maria är en fråga som hanteras vid 

uppföljningen och utredningen av dessa. Inför 2018 års plan för internkontroll 

kommer därför istället fokus läggas på kunskap om avvikelsehanteringen och 

den enskilde medarbetarens roll i detta.  
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Ekonom 
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Internkontrollplan 2018 
Förslag till beslut 
Socialnämnden antar förvaltningens internkontrollplan för 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen föreslår att områdena risk för undernäring, basala 

hygienrutiner, hantering av privata medel, beslut om försörjningsstöd, loggning 

i Treserva, avvikelser, återsökning av riktade statsbidrag på flyktingområdet 

samt beslut om kontaktperson och ledsagning granskas. Samtliga områden 

anses viktiga då de kan uppfattas som känsliga, påverka förvaltningens 

trovärdighet och eller ge stora konsekvenser om de inte utförs korrekt. 

Ärendet 
Enligt antaget reglemente för internkontroll i Degerfors kommun ska 

nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna 

kontrollen. Av planen ska framgå: 

 Vilka rutiner som ska granskas 

 Vilka kontrollmoment som ska utföras 

 Vem som ansvarar för att respektive rutin granskas 

 Med vilken frekvens granskningen ska utföras 

 Vilken metod som ska användas och hur stort urval som ska granskas 

 Till vem resultatet av granskningen ska rapporteras 

 Riskbedömning av rutinen 
Socialförvaltningen föreslår att internkontroll ska genomföras inom följande 

områden: 

 

Kontrollområde 

 

Kontrollmoment Kontroll-

ansvarig 

Kontroll-

metod 

Frekvens Omfattning Rapport-

ering till 

Klar 

senast 

Risk för 

undernäring 

Nattfastemätning MAS Mätning av tid 

utan mat, 

nattetid 

1ggr/år SÄBO 

 

Social- 

nämnden 

30/11 

Basala 

hygienrutiner 

PPM-mätning 

basala hygien- och 

klädrutiner 

MAS Observationer 1ggr/år 7 enh.säbo/ 

korttidsbo. 

Gruppbostad LSS 

Social- 

nämnden 

30/5 

Privata medel Granska riktlinjer 

och rutiner 

Ekonom Stickprov  

 

1 ggr/år Särskilt bo. 

Gruppbostad LSS 

Social- 

nämnden 

31/12 
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Beskrivning av förslag 

Risk för undernäring 

Internkontrollen ska utföras på Letälvsgårdens och Västergårdens 

boendeenheter och mäta tiden mellan dagens sista mål mat och följande dags 

första mål mat. Det vill säga tiden under natten då brukaren inte äter eller 

dricker något som ger nämnvärd energi. Denna tidsperiod ska inte överstiga 11 

timmar. 

Orsak – Kontrollen är införd för att 20 % av brukare med risk för undernäring 

vid uppföljning i Senior alert hade mer än 5 % viktnedgång. 

Väsentlighet – Undernäring leder till lidande för den enskilde. 

Risk – Sannolikheten för undernäring är hög. 

 

Basala hygienrutiner 

Internkontrollen ska granska att de basala hygienrutinerna följs av personalen. 

Observationer görs på sju särskilda boende-enheter samt gruppbostäder LSS av 

att skyddskläder, handskar, förkläden och handsprit används samt att händerna 

tvättas med tvål och vatten vid smutsigt arbete. 

Orsak – Vårdrelaterade infektioner orsakade av vårdpersonal är vanliga i hälso- 

och sjukvård. 

Väsentlighet – Vårdrelaterade infektioner leder till lidande för den enskilde och 

ibland även död samt orsakar oerhörda kostnader för samhället. 

Risk – Risken för vårdrelaterade infektioner anses medelstor. 

 

Privata medel 

Internkontrollen ska granska att riktlinjerna för hantering av privata medel 

efterföljs i verksamheten. Hanteringen av privata medel granskas på två enheter 

inom särskilt boende och på två gruppboenden. 

Försörjningsstöd Granska riktlinjer 

och rutiner 

Ekonom/ 

IT-samord. 

Stickprov kvartalsvis Enheten försörjning 

och arbete 

Social- 

nämnden 

31/12 

Loggning i 

Treserva 

Fastställa att 

rutinen för 

kontroll av 

loggning efterlevs 

Förvatningschef Stickprov 1 ggr/år Slumpvis utvalda 

medarbetare spridda 

över hela 

förvaltningen 

Social- 

nämnden 

31/12 

Avvikelser Kontrollera att 

personalen har 

kännedom om 

rutiner för 

avvikelser 

Förvaltningschef Fråga i 

kompetenskart

läggningsverkt

yget KOLL 

1 ggr/år Hela förvaltningen Social- 

nämnden 

31/12 

Återsökning Fastställa att 

återsökning av 

riktade statsbidrag 

på 

flyktingområdet 

utförs 

Ekonom Kontroll av att 

rutinerna 

efterlevs 

1 ggr/år Flykting Socialnämn

den 

31/12 

Kontaktperson och 

ledsagning 

Fastställa att 

riktlinjer följs 

Verksamhetschef Gå igenom 

beslut under 

året 

1 ggr/år LSS Socialnämn

den 

31/12 

Upprepad 

sjukfrånvaro 

Fastställa att 

rutiner följs 

Förvaltningschef Följa upp 

ärenden med 

upprepad 

korttivdsfrånva

ro 

1 ggr/år Hela förvaltningen Socialnämn

den 

31/12 
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Orsak – Kontrollen är införd för att säkerställa att riktlinjerna implementeras i 

verksamheten. 

Väsentlighet – Brister vid hanteringen av privata medel påverkar verksamhetens 

trovärdighet. 

Risk – Sannolikheten för bristande implementering av riktlinjerna för 

hanteringen av privata medel anses hög. 

 

Försörjningsstöd 

Internkontrollen ska granska handläggarnas rutiner och riktlinjer samt att dessa 

är implementerade i verksamheten. Granskningen omfattar ett visst antal 

slumpvist utvalda ärenden. Kontrollen omfattar även ekonomisk förmedling 

och ekonomiskt bistånd flykting. 

Orsak – Kontrollen är införd för att säkerställa försörjningsstödets rutiner och 

riktlinjer eftersom området ses som ett generellt riskområde där brister kan leda 

till stora konsekvenser.  

Väsentlighet – Fel vid utbetalningen av försörjningsstödet kan få stora 

ekonomiska konsekvenser för både verksamheten och den enskilde brukaren.  

Risk – Sannolikheten för att fel vid utbetalning av försörjningsstödet inträffar är 

liten.  

 

Loggning i Treserva 

Rutinerna syftar till att internt kontrollera att uppgifter i Treserva inte hämtas av 

obehörig. 

Orsak – Kontrollen syftar till att säkerställa medarbetare inte tar del av obehörig 

information. Kraven på området skärps i och med införandet av nya 

dataskyddsförordningen. 

Väsentlighet – Att fel person får ta del av obehöriga uppgifter kan få 

konsekvenser för brukarna och förtroendet för verksamheten. 

Risk – Sannolikheten för att integritetskänsliga uppgifter sprids till obehöriga är 

medelstor. 

 

Avvikelser 

Internkontrollen syftar till att säkerställa att personalen har kännedom om de 

rutiner som finns vid avvikelser i verksamheten.  

Orsak – Kontrollen syftar till att säkerställa att personalen känner till rutinen för 

avvikelser så att samtliga avvikelser inom förvaltningen blir registrerade. 

Väsentlighet – Om det inte finns kännedom kring avvikelser i verksamheterna 

kan det få stora konsekvenser, både för brukare och medarbetare. 

Risk – Sannolikheten för att avvikelser inte registreras och åtgärdas är stor. 

 

Återsökning 

Med kontrollen vill förvaltningen säkerställa att återsökning av riktade 

statsbidrag inom flyktingområdet utförs. 

Orsak – Kontrollen syftar till att säkerställa att riktade statsbidrag återsöks. 
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Väsentlighet – Om kommunen inte återsöker samtliga riktade statsbidrag som 

kommunen har rätt till kan det få ekonomiska konsekvenser. 

Risk – Sannolikheten för att fel kan uppstå är medelstor. 

 

Kontaktperson och ledsagning 

Internkontrollen syftar till att kontrollera att rutinen för beslut om 

kontaktperson eller ledsagning följs. Under 2017 göra båda dessa delar av 

verksamheten underskott gentemot budget.  

Orsak – Kontrollen syftar till att säkerställa att rätt beslut fattas i ärenden om 

kontaktperson eller ledsagning. 

Väsentlighet – Om fel beslut fattas i frågan kan det få stora ekonomiska 

konsekvenser för kommunen men också stora konsekvenser för den enskilde. 

Risk – Sannolikheten för fel beslut är liten men inte försumbar. 

 

Upprepad korttidsfrånvaro 

Internkontrollen syftar till att kontrollera att rutinen vid upprepad 

korttidsfrånvaro följs och att utredningar initieras vid företagshälsovården.  

Orsak – Sjukfrånvaron ökar i förvaltningen – särskilt den långa. Upprepad 

korttidsfrånvaro är en indikation på att ohälsa utvecklas vilket kan leda till 

längre tiders frånvaro.  

Väsentlighet – Sjukfrånvaro påverkar den anställde som drabbas och 

verksamheten på ett negativt vis förutom att den drabbar kommunen 

ekonomiskt.  

Risk – Sannolikheten för att fel kan uppstå är liten. 

 

 

Linda Åberg 

Ekonom 

 

 

Beslut ska skickas till 
Socialnämnden 
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Tillfällig boendeenhet på Västergården plan 5 
Förslag till beslut 
En tillfällig boendeenhet med två platser öppnas på Västergården 

Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att få täcka de kostnader som 

uppstår med de medel som är reserverade i budgeten för oförutsedda kostnader 

avseende ett nytt demensboende 3450 tkr 

Bakgrund 
Den senaste tiden har vi fått i uppdrag att ta hand om två brukare som uppvisar 

ett mycket utåtriktat beteende. Alla möjliga typer av åtgärder har prövats men 

till slut har vi känt oss tvungna att placera dessa personer på våning 5 i de 

lokaler som i dag är vilande i väntan på att öppna en ny enhet inom VoO.  

Förslag till lösning 
En ny tillfällig boendeenhet på våning 5 Västergården öppnas med två platser. 

Syftet med detta är att kunna ta hand om dessa brukare på ett värdigt sätt och 

samtidigt undvika att andra brukare i verksamheten utsätts för situationer med 

hot och våld inblandat. Lösningen har i praktiken varit denna sedan november 

2017. Bemanningen har då varit 28 timmar per dygn dagtid samt 20 timmar per 

dygn nattetid. I nuläget är situationen stabilare vilket lett till att en ensam natt 

bemannar båda personerna. Omdisponeringar kommer att göras inom 

verksamheten vilket ytterligare sänker kostnaderna. Viss beredskap behöver 

dock finnas till att periodvis öka bemanningen. Bemanningen kommer att vara 

en personal nattetid (10 timmar) och två dagtid (28 timmar) varav en 

dagpersonal omdisponeras från annan verksamhet som dock behöver 

tillförsäkras en möjlighet till extra resurs när så krävs. Kostnaden blir för den 

tillfälliga boendeenheten 2900 tkr på helår samt möjlighet till extra resurs 550 

tkr. Naturligtvis ska inte större resurs än nödvändigt användas.   

Prognosen för de båda brukarna är att en kommer att kräva denna extra insats 

fram till sommaren och den andra hela året. Detta är dock mycket osäkert. 
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Finansiering 
I samband med antagandet av driftbudgeten 2018 avsattes 4 000 tkr i anslaget 

för oförutsedda kostnader i kommunstyrelsens budget avsedda för ett 

demensboende. I nuläget finns inget som tyder på ett ökat behov av platser 

generellt under 2018. Av dessa 4 000 tkr har socialnämnden i budgetbeslutet 

tillförts 550 tkr för tomhyror på Västergården. Resterande belopp 3 450 tkr 

behöver tillföras socialnämndens budget för att finansiera den tillfälliga 

boendeenheten på Västergården plan 5. 

 

 

Jörgen Dahl Larsson 

Verksamhetschef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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FHN § 105 FHN 2017.0019 
 

Sammanträdesdatum för Tvärsektoriellt råd för folkhälsa 
och barnkonvention 2018 
 

 

Sammanfattning 
För att skapa ett forum för dialog, samverkan och kunskapsspridning kring 

folkhälsa och barnkonventionsfrågor finns ett tvärsektoriellt råd för folkhälsa 

och barnkonvention (TväR), som är gemensamt för Karlskoga och Degerfors 

kommuner.  

 

Representation i rådet bygger på deltagande vid sammanträden och konferens, 

som en del i uppdraget från den egna myndigheten/organisationen. Kostnader 

för arvode och ersättning för rådets representanter belastas respektive 

myndighet/organisation. 

 

Rådet föreslås sammanträda fredagar klockan 08.30-12.00 under följande 

datum: 

− 16 mars 

− 5 oktober 

− 30 november 

 

Inom ramen för uppdraget i rådet ska alla representanter delta i västra 

länsdelens folkhälsokonferens, som behandlas som en sammanträdesdag för 

rådet: 

− 26 oktober Folkhälsokonferens 

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 september 2017 

 

Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut 
Folkhälsonämnden fastställer föreslagna sammaträdesdagar för Tvärsektoriellt 

råd för folkhälsa och barnkonvention 2018. 

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden fastställde föreslagna sammaträdesdagar för Tvärsektoriellt 

råd för folkhälsa och barnkonvention 2018. 

 

 

Expedieras till 

Samtliga nämnder, styrelser & fullmäktige i Karlskoga, för kännedom 

Samtliga nämnder, styrelser & fullmäktige i Degerfors, för kännedom 

Valda representanter i rådet 

 

 

___ 
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