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Sektor socialtjänst
Diarienummer:S.N.2021.14
Datum: 2021-04-16
Sektorchef Ebba Gierow
Socialnämnden

Delårsbokslut 1, 2021
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut 1, 2021.
Sammanfattning
I inledningen till kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2021 anges att denna ska följas upp
genom dialoger där ”prioriteringar tydliggörs och förmågor, lärande och engagemang
tillvaratas, vilket i sin tur stimulerar delaktighet, förståelse, och samverkan.” I enlighet med
detta har därför uppföljning per delår 1 gjorts i form av dialog mellan ledningsgruppen för
respektive verksamhetsområde samt representanter från nämnden. Fokus för dialogerna var
hur verksamheterna arbetar med aktiviteter och uppdrag för att bidra till en måluppfyllelse på
helheten avseende nämndmålen för 2021 och i förlängningen de strategiska målsättningarna
från kommunfullmäktige. Självfallet har också del av dialogerna ägnats åt pandemin,
eftersom den även fortsatt prioriterar sig framför allt annat.
Inom ramen för individ- och familjeomsorgen, IFO, finns ekonomiska utmaningar, främst
avseende köp av platser (barn och unga samt vuxna) och det föreligger också behov av
konsult på mottagningsenheten för att säkra tillgänglighet för kommuninvånarna.
Sammantaget är prognosen för IFO -9,5 Mkr, men detta uppvägs av övriga
verksamhetsområdens positiva prognoser samt sektorns buffert. Den statliga satsningen "God
vård och omsorg om äldre" motsvarande 10,7 Mkr kommer sannolikt nyttjas i sin helhet och
detta redovisas för nämnden i särskild ordning. Prognos för helår är 2,75 Mkr.

Ebba Gierow
Sektorchef

Hanna Kämpe
Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Delårsbokslut 1, 2021, 2021-04-16
Delårsbokslut 1, 2021
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunstyrelsen

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439
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Ärendet
I inledningen till kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2021 anges att denna ska följas upp
genom dialoger där ”prioriteringar tydliggörs och förmågor, lärande och engagemang
tillvaratas, vilket i sin tur stimulerar delaktighet, förståelse, och samverkan.” I enlighet med
detta har därför uppföljning per delår 1 gjorts i form av dialog mellan ledningsgruppen för
respektive verksamhetsområde samt representanter från nämnden. De representanter som
deltagit återredovisar till resten av nämnden vad dialogen innehållit och dessutom skrivs en
skriftlig rapport på nämndnivå. Ytterligare en dialog har genomförts mellan sektorledning,
kommunchef, ekonomichef och HR-chef.
Fokus för dialogerna var hur verksamheterna arbetar med aktiviteter och uppdrag för att bidra
till en måluppfyllelse på helheten avseende nämndmålen för 2021 och i förlängningen de
strategiska målsättningarna från kommunfullmäktige. Självfallet har också del av dialogerna
ägnats åt pandemin, eftersom den även fortsatt prioriterar sig framför allt annat.
Samhällsspridningen har blivit mer markant under perioden, men kommuninvånarna i
målgrupperna har klarat sig förhållandevis väl eftersom vaccinationsinsatsen kom igång
snabbt och samtliga som den kommunala hälso- och sjukvården ansvarat för att vaccinera
(och som önskat vaccination) sedan åtskilliga veckor tillbaka är fullvaccinerade. Smitta
förekommer i liten utsträckning ändå, men erfarenheten hittills är att de som fått vaccination
inte blir lika sjuka.
En framträdande del i dialogerna är allt det utvecklingsarbete med fokus på kvalitet som
pågår i verksamheterna. Som framgår av delårsrapporten rör det kompetenshöjande insatser,
mätningar för att få koll på både resursfördelning och kompetensluckor, synliggörande av
struktur och processer för att identifiera eventuella ”mellanrum” som behöver omhändertas
för att ingen eller inget ska hamna ”mellan stolarna”.
Kompetensförsörjningsfrågan är framför allt aktuell inom de schemaburna verksamheterna
där verksamhetsområde funktionsstöd lyfter nödvändigheten av att framgent kunna erbjuda
kompletterande utbildning, då den nya undersköterskeutbildningen som startar i höst inte ger
tillräcklig kompetens gällande verksamhetens målgrupper.
En viktig del gällande kompetensförsörjningsfrågan är hur verksamheterna bäst nyttjar de
statliga stimulansmedlen riktade till äldreomsorgen. Målsättningen är att stärka befintliga
medarbetares kompetens och även i övrigt göra satsningar för att höja kvaliteten i
verksamheterna.
Andra utmaningar under året är att få framdrift i fokusområdena inom Hälsa och
välbefinnande där särskilt bostadsfrågan behöver omhändertas på kommungemensam basis.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Ekonomisk bedömning
Sektorn har vid delåret en positiv avvikelse. Statlig kompensation för sjukfrånvaro med
anledning av pandemin är en delförklaring till den positiva avvikelsen, då sektorn överlag
bedöms något överkompenserad även om det finns stor lokal variation. Sektorns buffert samt
medel för öppnandet av det nya LSS-boendet i Skepplanda genererar till överskottet med ca
6 Mkr. Den statliga satsningen "God vård och omsorg om äldre" ligger med i utfallet och
sektorn kommer till kommande nämnd redovisa planering för hur dessa medel kommer
nyttjas under året. Totalt är satsningen 10,7 Mkr och sektorn planerar att dessa medel kommer
nyttjas i sin helhet.
Individ- och familjeomsorgen noterar ett ökat inflöde på vuxenenheten, vilket renderat fler
placeringar, såväl SoL-placeringar som LVM. Samtidigt ökar också antalet placeringar av
barn och unga. Ökningen rör sig om kortare placeringar, men de är kostsamma.
Mottagningsenheten har flera vakanser och underlaget efter senaste annonseringen var inte
tillräckligt. För att säkra tillgänglighet för kommuninvånarna kommer enheten att behöva
anlita konsult under några månader. Den i övrigt förbättrade prognosen avseende
personalkostnader blir därmed oförändrad.
Övriga tre verksamhetsområden prognostiserar positiva utfall och därmed blir också
helårsprognosen för sektorn som helhet positiv.
Förvaltningens bedömning
Sektorn bedömer att uppföljning per delår 1 har fullgjorts i och med genomförandet av
dialoger, återredovisningen av dessa på nämnden samt den bilagda skriftliga rapporten för
nämnden som helhet.
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1 Periodens verksamhet - Sammanfattning
1.1 Sammanfattning
I inledningen till kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2021 anges att denna ska följas upp genom dialoger där
”prioriteringar tydliggörs och förmågor, lärande och engagemang tillvaratas, vilket i sin tur stimulerar delaktighet,
förståelse, och samverkan.” I enlighet med detta har därför uppföljning per delår 1 gjorts i form av dialog mellan
ledningsgruppen för respektive verksamhetsområde samt representanter från nämnden. De representanter som
deltagit återredovisar till resten av nämnden vad dialogen innehållit och dessutom skrivs en skriftlig rapport på
nämndnivå. Ytterligare en dialog har genomförts mellan sektorledning, kommunchef, ekonomichef och HRchef.
Fokus för dialogerna var hur verksamheterna arbetar med aktiviteter och uppdrag för att bidra till en måluppfyllelse på helheten avseende nämndmålen för 2021 och i förlängningen de strategiska målsättningarna från kommunfullmäktige. Självfallet har också del av dialogerna ägnats åt pandemin eftersom den även fortsatt prioriterar
sig framför allt annat. Samhällsspridningen har blivit mer markant under perioden men kommuninvånarna i målgrupperna har klarat sig förhållandevis väl eftersom vaccinationsinsatsen kom igång snabbt och samtliga som den
kommunala hälso- och sjukvården ansvarat för att vaccinera (och som önskat vaccination) sedan åtskilliga veckor
tillbaka är fullvaccinerade. Smitta förekommer i liten utsträckning ändå men erfarenheten hittills är att de som
fått vaccination inte blir lika sjuka.
Inom ramen för individ- och familjeomsorgen finns ekonomiska utmaningar, främst avseende köp av platser
(barn och unga samt vuxna) och det föreligger också behov av konsult på mottagningsenheten för att säkra tillgänglighet för kommuninvånarna. Sammantaget är prognosen för ifo -9,5 Mkr men detta uppvägs av övriga
verksamhetsområdens positiva prognoser samt sektorns buffert. Den statliga satsningen "God vård och omsorg
om äldre" motsvarande 10,7 Mkr kommer sannolikt nyttjas i sin helhet och detta redovisas för nämnden i särskild ordning. Prognos för helår är 2,75 Mkr.
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2 Strategiska målsättningar
2.1 Hälsa och välbefinnande
Hälsa och välbefinnande handlar om individens upplevelse av sitt eget välbefinnande. Befolkningens hälsa både
påverkas av och påverkar samhällets grundläggande strukturer som demokrati, ekonomi och jämlikhet. Många
olika faktorer spelar in för att påverka hälsan i en befolkning. Beroende på förutsättningar och villkor har människor olika möjligheter att uppnå god hälsa. Många områden inkluderas därför för mål 3, exempelvis: uppväxtvillkor, utbildning, kultur- och fritidsaktiviteter, arbete och arbetsförhållanden, försörjningsmöjligheter, boende och
närmiljö, levnadsvanor, demokrati och delaktighet samt tillgång till hälso- och sjukvård. Kommunen har rådighet
att påverka befolkningens hälsa inom flera områden.
De övergripande utmaningarna för Ale kommun inom målsättningen hälsa och välbefinnande samstämmer med
de nationella. Utifrån en workshop i förvaltningsledningen under hösten lyftes särskilt följande områden inom
målsättningen;
•
•
•
•

Föräldrastöd/föräldrahälsa
Bostadsbrist
Våld i nära relationer
Ensamhet

Dessa områden bedöms ha bäring på eller gynna flera målsättningar samt kräver att förvaltningen arbetar tillsammans – antingen över sektorsgränser eller ihop med andra aktörer/huvudmän för att nå framdrift inom målsättningen.
Gällande föräldrastöd/föräldrahälsa, våld i nära relationer samt ensamhet omhändertas dessa inom ramen för
existerande samverkansfora så som TSI (Tidigt Samordnade Insatser) samt genom mötesplatser så som familjecentralen. För att nå en framdrift inom områdena krävs dock extra fokus och insatser under året.
Frågan gällande bostadsbrist behöver särskilt adresseras och bli en kommungemensam angelägenhet där varje
sektor bidrar med sin kompetens. En dialog med Alebyggen (utifrån de nya ägardirektiven) är påbörjad och på
sikt kommer fler funktioner involveras i dialogen för att hantera och finna lösningar på gemensamma frågor
kopplat till bostadsfrågan.

2.1.1 Fokusområden: Ensamheten är en växande utmaning
Nämndens mål: Utveckla de samarbeten som initierats för att bidra till en minskad känsla
av ensamhet för sektorns målgrupper, samt att i vissa fall ställa om verksamheten för att
bättre svara mot målgruppens behov.
Ale är en tillväxtkommun med många inflyttande familjer. Inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg
ser man dock en problematik med ensamhet kopplat till detta. Flera av de som är nyinflyttade är även nyblivna
föräldrar som inte har något socialt nätverk på sin nya bostadsort. Situationen försvåras så klart av pandemin.
Familjecentralen är här en viktig yta/mötesplats där man kan knyta nya kontakter.
Familjecentralen drivs ihop med sektor utbildning och regionen och omfattar öppen förskola, BVC och MVC.
Öppna förskolan försöker genomföra så många aktiviteter som möjligt men merparten genomförs i dagsläget
digitalt. Medarbetare från samtliga huvudmän har fått utbildning i ABC som är en föräldrautbildning. Denna har
kunnat genomföras digitalt och det finns ett stort värde i att föräldrar träffas/samlas, får samma utbildning, knyter nya kontakter etc även fast det sker digitalt. Det finns även en föräldrastödstelefon dit man kan ringa. Förhoppningen är att kunna genomföra allt fler aktiviteter exempelvis utomhus i takt med att våren är i antågande.
Nytt för 2021 är ett uppdrag att skapa en mötesplats för några av kommunens mest utsatta människor utifrån
missbruksproblematik och hemlöshet. Inom verksamhetsområde funktionsstöd finns även träffpunkter för personer med psykisk ohälsa som ett komplement. Förutom träffpunkten arbetar verksamheterna inom funktionsstöd även för att mildra det digitala utanförskapet.
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Inom verksamhetsområdena som arbetar riktat till äldre har ett utvecklingsarbete inom demens pågått under flera
år men där man nu tagit ett mer samlat grepp kring detta. Syftet är att förbättra insatser och samarbete för personer med demens från diagnos till livets slut. En tvärprofessionell grupp arbetar med uppdraget och har identifierat följande delar som viktiga att fokusera på framgent;
•
•
•
•
•

Bättre samarbete mellan primärvård och kommun
Kunskap och kompetensutveckling
Introduktion inom demens för vikarier, nyanställda och fastanställa
Demensteam som ger stöd till baspersonal
Fortsatt arbete med BPSD samt även implementera BPSD inom hemtjänst.*

Utvecklingsarbetet gagnar även de anhöriga då även de får (via arbetet med BPSD) verktyg för att bättre kunna
bemöta sin närstående. Dagverksamheten Eken nämns också i dialogerna som en mycket uppskattad insats/stöd.
Organiseringen av Eken ses över för att anpassa den på bästa sätt utifrån behoven – till exempel för att bättre
möta den enskilde utifrån vilken fas av sjukdomen som hen befinner sig i. På de särskilda boendena finns även
anhörigombud och grupper där man kan träffa andra i liknande situation.
*BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens.

2.1.2 Nämndens mål: ”Socialtjänsten skall (…) inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.” (1 kap 1 § Socialtjänstlagen)
Inom verksamhetsområdet särskilda boenden och hälso- och sjukvård i samverkan med ordinärt boende pågår
ett arbete för att hitta en struktur och ett arbetssätt för teamträffar. Vid dessa träffar, som genomförs en gång per
vecka, medverkar sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. På agendan finns: riskbedömning, analys av avvikelser, specifika frågor kring patienter samt in- och utflyttningar. Fem patienter gås igenom
per tillfälle och dokumentation sker i journal.
Inom ramen för teamarbetet arbetar man med Senior Alert som är ett kvalitetsregister för att arbeta förebyggande med riskbedömningar kopplade till undernäring, trycksår, fall och munhälsa. Samtliga ingående delar
hänger ihop i arbetet med att öka säkerheten och hälsan hos de äldre, men ett särskilt fokus kommer under året
ligga på fallprevention (för personer inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården). Ett behov som synliggjordes i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen. Arbetet följs upp vid dialogerna för delår 2.
Ett kompletterande sätt att jobba med fallprevention är ett högintensivt träningsprogram som är framtaget för
sköra äldre. Ett pilotprojekt genomförs på Björkliden. Målet med träningen är att minska antalet fall, bidra till ett
minskat behov av hjälpinsatser och hjälpmedel. De kommuner som arbetat länge med träningen kan uppvisa
goda resultat. Träningen omfattar två pass à 45 min per vecka. Dessutom pågår ett utvecklingsarbete mellan
verksamhetsområdena avseende planeringen för att bättre tillgodose omsorgstagarnas behov under hela dygnet
(till exempel vid vård i livets slutskede).
Genomförandet av internutbildningar fortgår under året där den kommunala hälso- och sjukvården står för en
stor del av dessa. Utbildningarna omfattar exempelvis förflyttningar (både med lyft och manuella), basal omvårdnad, delegering för insulingivning, demens och HLR psykisk ohälsa. Dessutom utbildas alla sommarvikarier. Förutom en kompetenshöjning inom verksamheterna bidrar de interna utbildningarna till en bättre samverkan och
förbättrad dialog mellan yrkesgrupperna.
Inom samtliga verksamheter där genomförandeplaner ska upprättas arbetar man med att dels tillse att alla som
ska ha en genomförandeplan har en upprättad och aktuell sådan, dels utveckla genomförandeplanerna så att den
enskildes självbestämmande och delaktighet i högre grad genomsyrar genomförandet och att den enskilde deltar
utifrån sina förutsättningar.
En implementeringsplan för IBIC (individens behov i centrum) håller på att arbetas fram inom sektorn. IBIC är
ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för såväl myndighet som verkställighet som bidrar till ett mer enhetligt arbetssätt och dokumentation. Inom biståndsenheten arbetar man redan utifrån metoden där
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utgångspunkten är vilka behov den enskilde har och hur dessa kan tillgodoses snarare än att utgå ifrån vilka insatser som finns. Tanken är också att den enskilde ska bli mer delaktig.
Implementeringen av Signs of safety fortgår under året inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg.
Signs och safety är en metod/ett förhållningssätt i mötet med de som söker hjälp och stöd. Metoden fokuserar
på skyddsfaktorer (vad fungerar och vad kan vi göra mer av?). Säkerhet och trygghet är det centrala. Verksamheten arbetar i nära samverkan med individen och dennes nätverk där man bekräftar och förstärker det som fungerar, men förändringen behöver ske hos den enskilda individen. Utgångspunkten i arbetet är portalparagrafen i
socialtjänstlagen som handlar om att frigöra den enskildes resurser.
I dialogen förs ett samtal kring orosanmälan och hur man skulle vilja bli bemött om man tvingas till kontakt med
socialtjänsten? Några saker som lyfts är professionellt bemötande, att avdramatisera socialtjänsten och mer information till allmänheten om vad som händer vid en orosanmälan.

2.1.3 Nämndens mål: Ökad psykisk hälsa
Utredningen Psykisk hälsa i Ale kommun lyfter olika bakomliggande orsaker till den relativt höga andelen individer med psykisk ohälsa i kommunen. Bland de områden som lyfts som väsentliga för ungas psykiska hälsa specifikt nämns föräldrar och föräldrahälsa, samt ojämlika livsvillkor. Föräldrahälsa och föräldraskapsstöd har kort
berörts i avsnitt 2.1.1.
Individers möjlighet till en egen, stadigvarande bostad är en viktig faktor för att utjämna ojämlika livsvillkor och
för att få effekt av eventuella andra nödvändiga insatser. Bostadsbristen (både avseende ordinära lägenheter och
särskilda boendeformer) har länge varit ett utvecklingsområde och där bristen bland annat visar sig i ett ökat behov av tillfälliga, akuta boendelösningar samt köpta platser. Arbetet kring detta område har initierats och kommer att fortsätta i samverkan med berörda aktörer.
Våld i nära relation (VIN) är ett annat område som bedöms som viktigt att arbeta med utifrån målsättningen att
öka den psykiska hälsan hos den enskilde. VIN omfattar fysiskt-, psykiskt-, ekonomiskt-, sexuellt-, materiellt- och
latent våld samt försummelse. Insatser som sektorn erbjuder inom ramen för individ- och familjeomsorgen är
exempelvis; kurator (både för de våldsutsatta och för förövarna), familjebehandlare och Trappan (krissamtal för
barn och unga). Ju mer samverkan verksamheten har med exempelvis primärvården desto fler ärenden identifieras. Ett observandum är våldet mot unga kvinnor som blir allt vanligare.
Både nationellt och lokalt ses en markant ökning av VIN som en konsekvens av pandemin. Även olika digitala
plattformar har stor påverkan på våld i nära relationer långt ner i åldrarna. Personer med funktionsvariationer
samt kognitiv svikt är att betrakta som särskilt utsatta då det dels är svårt att upptäcka våldet, dels svårt för dem
att själva söka hjälp.
VIN är mångfacetterat och för att nå framdrift i frågan krävs bland annat att kunskap om VIN finns i hela organisationen. Det är även av vikt att nå ut med information till allmänheten om vad som innefattas i VIN.

2.2 Kunskap och utbildning
2.2.1 Nämndens mål: Fortsätta den nämndövergripande samverkan för att
bidra till den strategiska målsättningen Kunskap och utbildning.
Individ och familjeomsorgen och funktionsstöd ingår i samordningsgruppen TSI (tidiga samordnade insatser)
som arbetar för att samordna kommunens insatser och samarbeta med regionen avseende barn och unga. Inom
ramen för TSI pågår även arbetet med SSPF där samverkan sker mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamheter för att arbeta förebyggande med målgruppen. Pågående arbete i samverkan sker även i form av exempelvis Fotosyntes, Närvaroteam Ale- NÄTA samt skol- och behandlingsverksamhet ihop med sektor utbildning.
I samarbete med Stenungsunds kommun kommer Ale, familjehems- och familjerättsenheten tillsammans med
barn- och elevhälsan, starta upp ett skolfamteam. Skolfam är en förebyggande insats som riktar sig till familjehemsplacerade barn från förskoleklass till årskurs 7. Teamet kommer arbeta halvtid i Ale och vara samlokaliserat
med familjehems- och familjerättsenheten.
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Skolfamteamet består av specialpedagog och psykolog. Därutöver medverkar även aktuell barnsekreterare och
familjehemssekreterare i ärendet. En kartläggning över det specifika barnets förutsättningar görs och följs sedan
upp i samverkan med skolan. Efter två år görs en ny kartläggning för att utvärdera om arbetet med barnet fått
önskat resultat. Specialpedagogen och psykologen följer sedan barnet under resten av grundskolan för att följa
upp skolgången.

2.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet
2.3.1 Fokusområden: Hur väl lyckas vi som kommun med att få människor
som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma ut i arbete.
Nämndens mål: De som är aktuella för kommunens arbetsmarknadsinsatser ska komma
vidare ut i egen försörjning via arbete eller studier som kan leda till arbete.
Förändringen/nedstängningen av arbetsförmedlingen (AF) skedde samtidigt som pandemin bröt ut. Det finns
(utifrån konsekvenserna av pandemin) en hög risk för långvarig arbetslöshet för många – speciellt för unga.
Inom ramen för individ- och familjeomsorgen har verksamheten identifierat flera utmaningar inom området men
även möjligheter.
En stor utmaning för kommunen är AFs frånvaro vilket försvårar samverkan mellan parterna. Dock finns här en
möjlighet till förbättrad samverkan med AF utifrån DUA-överenskommelsen. DUA står för Delegationen för
Unga och nyanlända till Arbete och är ett regeringsuppdrag för att främja samverkan mellan stat och kommun.
Ale kommer ingå i DUA-överenskommelsen från och med juni i år. Inom ramen för DUA ska en hållbar struktur för samverkan mellan AF och ingående kommuner tydliggöras och utifrån befintliga resurser utveckla verksamheterna och starta minst fem lokala jobbspår (ett per deltagande kommun). Vid tidpunkten för rapportens
skrivande har sektorn mottagit ett negativt besked avseende medel från DUA. Resonemang får föras kring ett
alternativt utförande.
En annan samverkan som behöver fördjupas är mellan verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg och
vuxenutbildningen. Utbildning utgör grunden för att etablera sig på arbetsmarknaden och för att det ska bli hållbart för individen över tid.
Möjligheten att bereda tjänster internt i kommun (så som exempelvis extratjänster) har försvårats i och med pandemin. Även det effektiviseringskrav som legat på sektor service (där flera inom målgruppen skulle vilja pröva att
arbeta) har varit en försvårande omständighet. I dialogen konstateras att kommunen som helhet borde kunna
erbjuda betydligt fler tjänster inom kommunens ram än vad som görs i dagsläget. Det är också av vikt att sysselsättningsfrågan ses som en kommungemensam fråga där samverkan inte stoppas på grund av hur organisationen
är utformad.
Även samverkan med föreningslivet och näringslivet lyfts i dialogen där det är av vikt att få kännedom om vilka
behov och möjligheter som finns hos företag och föreningar i kommunen.

2.3.2 Fokusområden: Särskilt fokus på ungdomsarbetslöshet och försörjningsstöd
Nämndens mål: Områdena omhändertas inom ramen för sektorns kärnuppdrag (IFO),
men kommer självfallet att få särskilt fokus under 2021.
Se avsnittet 2.3.1. där DUA-överenskommelsen beskrivs.
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2.3.3 Fokusområden: Ale kommuns samtliga sektorer ska söka lösningar för
att erbjuda så många ungdomar födda 2004-2005 feriearbete inom
sina verksamheter sommaren 2021.
Nämndens mål: Sektorn kommer, likt 2020, söka samarbete med övriga sektorer i frågan,
främst kultur och fritid.
Sektorn har historiskt erbjudit feriearbeten inom ramen för kärnverksamheterna. Möjligheten att ta emot feriearbetare inom sektorn 2021 är avhängig utvecklingen av pandemin. Preliminärt är ambitionen att erbjuda 200 feriearbeten inom kommunen som helhet varav ca 80 inom ramen för olika föreningar. Respektive verksamhetsområde håller för närvarande på att inventera möjligheterna att ta emot feriearbetande ungdomar.

2.4 Hållbart samhällsbyggande
2.4.1 Fokusområden: Intraprenad
Nämndens mål: Bidra till en fortsatt utveckling av intraprenaddrift där så är lämpligt inom
sektorns verksamheter.
Inom sektorn finns i dagsläget två intraprenader igång - båda inom verksamhetsområdet särskilda boenden och
hälso- och sjukvård. Inga fler intraprenader är planerade för närvarande men de båda intraprenaderna på Backavik och Björkliden erbjuder dialog och information till andra enheter och verksamheter, i första hand internt i
kommunen, som har tankar och frågor om intraprenadmodellen.

2.5 Ett Ale
2.5.1 Fokusområden: Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare resursanvändning för ökat värdeskapande inom kommunens ansvar
Nämndens mål: Genom nytänkande, kreativa idéer och en utökad samverkan finna lösningar på rådande utmaningar för verksamheterna.
Efter sommaren kommer två nya gruppbostäder inom verksamhetsområdet funktionsstöd att stå klara för inflyttning. Tanken är att brukare som bor i kommunens befintliga boenden ska få erbjudanden om flytt till dessa
för att få ett bättre anpassat boende än vad som är fallet idag. Även personal ska kunna flytta med för att brukare
ska få en trygg start med känd personal. Det nya boendet är beläget i Skepplanda och är väl tillgänglighetsanpasssat och passar därmed bra för dem med ett stort fysiskt omvårdnadsbehov. Förhoppningen är att få till en bättre
målgruppsindelning på boendena vilket kommer gynna kvaliteten i verksamheten. En bättre målgruppsanpassning underlättar även att tillse så medarbetarna har rätt kompetens utifrån brukarnas behov.
Som ett verktyg i att få till en bättre målgruppsindelning kommer verksamheten genomföra stödbehovsmätningar med start nu i vår. Genom ett frågeformulär mäts de individuella insatserna hos den enskilde och en samlad bedömning görs per individ vilket även inkluderar fritidsaktiviteter, daglig verksamhet, nattbemanning etc.
Resultatet kan sedan användas som ett stöd i schemaläggning eftersom det tydliggör bemanningsbehovet över
hela dygnet på varje enhet. Stödbehovsmätningarna kommer vara användbart både vid nystart av boenden samt
vid fördelningen av personal mellan boenden. De kan även hjälpa till att fånga förändrade behov hos brukare.
Inom individ- och familjeomsorgen fortgår arbetet med att skapa ett enhetligt IFO bland annat genom att fortsätta implementeringen av samverkansmodellen. Dessutom ska E-ansökan och robot införas under året för att
automatisera ekonomiskt bistånd. Parallellt arbetar verksamheten med att skapa rutiner kring hur och när digitala
lösningar ska användas för att bidra till resurseffektivisering, service och tillgänglighet för kommuninvånarna.
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2.5.2 Fokusområden: Möjliggör medverkan för organisationen och andra aktörer i genomförandet av verksamhetsplan och budget
Nämndens mål: Genomförandet av Program för äldreplan 2019-2026 ska fortskrida för att
nå det önskade läget 2026.
Inom ramen för arbetet med äldreplanen kommer ingående verksamheter fokusera på att utveckla alternativa
kommunikationsvägar så länge nuvarande restriktioner med anledning av pandemin förhindrar fysiska möten.
Detta för att upprätthålla och möjliggöra en fortsatt dialog och representation av kommuninvånare inom respektive temaområde för äldreplanen. Av de olika temaområdena är fokus under året planeringen av implementeringen av IBIC samt att utveckla användningen av välfärdteknik.

2.5.3 Nämndens mål: För att bidra till ökad transparens och tydlighet för
kommuninvånare likväl som internt i organisationen ska benämning av
de organisatoriska delarna i sektorn bättre spegla innehållet.
Nämnden, sektorn, verksamhetsområden och enheter har, per den 1 mars, i några fall bytt benämning. Som en
följdeffekt behöver samtliga dokument som innefattar de gamla beteckningarna ses över och revideras, liksom
organisationsträd i olika system, reglementen, mallar, skyltning, tjänstekort etc. Gällande nyproduktion av trycksaker ska de nya benämningarna användas. Trycksaker med de gamla benämningarna ska fasas ut fram till sommaren.

2.5.4 Nämndens mål: Processkartläggning
Processkartläggning inleds mer systematiskt under 2021 med målsättningen att genomföra en processkartläggning per verksamhetsområde samt en stödprocess. Målsättningen är att samtliga processer inom sektorn ska kartläggas på sikt och efter kvalitetssäkring tillgängliggöras för kommuninvånarna via kommunens webbplats. Processkartläggning är även ett viktigt verktyg för att få syn på ”mellanrummen” och vilka funktioner som behöver
samverka i processens olika delar för att ingen eller inget ska hamna mellan stolarna.
Inom verksamhetsområdena kommer följande processer kartläggas under året;
•
•
•
•
•
•

Verkställighet av boendebeslut inom funktionsstöd (FS) (gjord 2017 – ska uppdateras).
Nybyggnation (FS)
Verkställighet av daglig verksamhet (FS)
Korttidsprocessen (från beslut om korttidsvistelse till avslutat behov) (SH)
Från ansökan till beslut (IFO)
Ett nytt ärende inom hemtjänsten (OB)

Vilken stödprocess som ska kartläggas är ännu inte klarlagt.

2.6 En arbetsgivare
2.6.1 Fokusområden: Genomföra test för att se effekten av färre personal
per första linjens chef
Nämndens mål: Undersöka om ett minskat kontrollspann för första linjens chef får effekter
i form av hur arbetsmiljön uppfattas, påverkan på sjukfrånvaro etc.
Ett test med minskat kontrollspann genomförs på Garverivägen. Under 2021 kommer man komplettera med ett
administrativt stöd inom ramen för testet. Rekrytering pågår. Åtgärden följs upp i delåren och i bokslutet för att
se på effekterna.
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2.6.2 Nämndens mål: Arbeta långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågan
där den ses som en helhet där verksamhet, ekonomi, utveckling och
arbetsmiljö samverkar.
Inom sektorn arbetar samtliga verksamhetsområden med att kartlägga befintlig kompetens för att identifiera
eventuella kunskapsluckor och säkerställa tillräcklig kompetens på sikt i enlighet med verksamheternas behov.
Som beskrivet i avsnitt 2.1.2 arbetar man mycket med interna utbildningar. Inom särskilda boenden och hälsooch sjukvård samt inom ordinärt boende undersöks också hur stimulansmedlen för 2021 kan nyttjas på bästa sätt
bland annat utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv.
Nationellt pågår också ett arbete med att vidareutveckla konceptet med ”yrkesresan” som finns för socialsekreterare inom myndighetsutövning för barn och unga för att på sikt kunna erbjuda ett liknande upplägg både med
inriktning mot funktionsstöd samt för undersköterskor.

2.6.3 Nämndens mål: Skapa förutsättningar i verksamheterna att i högre
grad arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt.
Samtliga verksamheter arbetar kontinuerligt med att på olika sätt lyfta, synliggöra och implementera ett mer salutogent förhållningssätt – både i relation till omsorgstagare/brukare men även gentemot varandra som kollegor.
Ett stort engagemang finns bland medarbetarna likväl som det kan vara en utmaning att motivera och uppmuntra den enskilde att delta och bidra utifrån sin förmåga samt att se det friska och förändringarna i det lilla.
I ledningsgrupperna pågår arbetet utifrån ett hälsofrämjande och salutogent ledarskap med hjälp av extern handledning. Framgent kommer fokus vara på medarbetarnas känsla av delaktighet och arbetstillfredsställelse.

2.7 Analys och förslag för framtiden
En framträdande del i dialogerna är allt det utvecklingsarbete med fokus på kvalitet som pågår i verksamheterna.
Som framgår av rapporten rör det kompetenshöjande insatser, mätningar för att få koll på både resursfördelning
och kompetensluckor, synliggörande av struktur och processer för att identifiera eventuella ”mellanrum” som
behöver omhändertas för att ingen eller inget ska hamna ”mellan stolarna”.
Kompetensförsörjningsfrågan är framför allt aktuell inom de schemaburna verksamheterna där verksamhetsområde funktionsstöd lyfter nödvändigheten av att framgent kunna erbjuda kompletterande utbildning, då den nya
undersköterskeutbildningen som startar i höst inte ger tillräcklig kompetens gällande verksamhetens målgrupper.
En viktig del gällande kompetensförsörjningsfrågan är hur verksamheterna bäst nyttjar de statliga stimulansmedlen riktade till äldreomsorgen. Målsättningen är att stärka befintliga medarbetares kompetens och även i övrigt
göra satsningar för att höja kvaliteten i verksamheterna.
Andra utmaningar under året är att få framdrift i fokusområdena inom Hälsa och välbefinnande där särskilt bostadsfrågan behöver omhändertas på kommungemensam basis.
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3 Basverksamhet
3.1 Verksamhetsmått
Ordinärt boende
Jämfört med samma period förra året har antalet omsorgstagare över 65 år med beviljade insatser minskat, liksom antalet beviljade timmar. Minskningen började redan precis innan årsskiftet och har fortsatt därefter. Minskningarna kan antas bero på dels att några omsorgstagare avlidit, dels att omsorgstagare som haft ett stort antal
beviljade timmar har flyttat till särskilda boenden.
Problematiken som visat sig under pandemin, att omsorgstagare avsäger sig timmar, får som konsekvens att
verksamheten ändå måste bemanna som om dessa skulle utföras. Även under årets första tre månader ses ett litet
antal timmar som omsorgstagare avsagt sig på grund av covid-19. Men det minskar successivt. Dessa ärenden har
även biståndsenheten uppmärksammat och följer upp för att bedöma behovet av insatserna.
Ale kommun har inte haft någon extern utförare av hemtjänst under året. I skrivandes stund finns heller ingen
ansökan från någon ny extern utförare.
Funktionsstöd
Gällande ej verkställda beslut är det ett väntat resultat då sektorn under många år haft en brist på bostäder med
särskild service. Boendegruppen inventerar ständigt lediga platser kopplat till både kö och brukare som får ändrade behov. Byggandet av LSS-boendet i Skepplanda är igång vilket kommer generera ett tillskott på 12 nya platser, boendet beräknas klart sommaren 2021. Kön minskar troligtvis väldigt lite då det samtidigt är ett LSS-boende som avvecklas.
Avseende måttet kostnad per individ i snitt avseende LSS-boende är det ett indikatormått som följs upp per helår
i årsredovisningen. Arbetet har börjat ge effekter på kostnad per individ, vilket visar sig i en nedåtgående trend
under 2020 och som fortsatt under inledningen av 2021. Under året kommer stödbehovsmätningar att genomföras med förhoppningen att kunna jämna ut och anpassa resursfördelningen mellan enheterna.
Särskilt boende och hälso- och sjukvård
Underlaget till debitering av betalningsansvar, motsvarade under delår 1, sex dagar och 54 t kr. Perioden har inneburit hårt tryck på behov av korttidsplatser vid hemkomst från sjukhus men också med anledning av problem i
egna boendet. Verksamhetsområdet upplever en minskad rörlighet inom permanenta boendeformen vilket påverkar så att "kön" till SÄBO har vuxit under delåret. Detta orsakar också minskad rörlighet på korttidsplatserna
eftersom några av de som vistas där, gör det i väntan på att få erbjudande om permanent boende och kan inte gå
hem i väntan på det.
Den exakta dygnsbeläggningen på korttidsplatserna är på grund av sjukfrånvaro svår att ta fram. Dock är vetskapen inom verksamhetsområdet att samtliga korttidsplatser varit fyllda alla dygn under delårsperioden.
Individ- och familjeomsorg
Akut behov av tak över huvudet - 57 beslut avser 15 unika hushåll som fått tillfälligt akut boende - tak över huvudet, under årets första kvartal. Att jämföra med föregående år då 55 unika hushåll beviljades tillfälligt akut boende på helåret. Utifrån dessa siffror ser prognosen ut att bli densamma för 2021 som föregående år.
Öppenvårdsinsatser - Antal biståndsbedömda insatser har ökat med ca 18% jämfört med samma period förra
året. En stor del av ökningen av har skett på Ungdomshuset som gått från att även bedriva stödboende till att
fullt ut arbeta med öppenvård. En annan del av verksamheten där en ökning i antal beslut skett, är Gula Villan.
Vilket beror på att rutiner för beslut har utvecklats samt ett ökat antal ärenden. Övriga verksamheter såsom Familjehuset, Kuratorer och Bostad 1 ligger på ungefär samma antal beslut som förra året.
Verksamhet

Verksamhetsmått

Ordinärt boende

Antal personer över
65 år med hemtjänstbeslut

Utfall Delår 1 2020

Utfall Delår 1 2021

464

426

49 948

45 129

Antal beviljade timmar
hemtjänst

Delårsbokslut 1 - 2021, Socialnämnden

Budget 2021

Årsprognos 2021

11(16)

Verksamhet

Verksamhetsmått

Utfall Delår 1 2020

Utfall Delår 1 2021

7

9,3

0

6

1 245

839

48

57

242

295

Ej verkställda beslut
bostad med särskild
service, (snitt för perioden)

Budget 2021

Årsprognos 2021

Funktionsstöd
Kostnad per individ i
snitt avseende LSSboende (exkl. köpta
platser)
Antal betaldagar
Särskilt boende och
hälso- och sjukvård

Individ- och familjeomsorg

Dygn på korttid (avser
totala antalet dygn)
Akut behov av tak
över huvudet, exempelvis i form av vandrarhem (antal beslut)
Öppenvård - intern
verkställighet (antal
verkställda beslut)

Avseende måttet kostnad per individ i snitt avseende LSS-boende är det ett indikatormått som följs upp per helår i årsredovisningen.
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4 Ekonomisk analys
4.1 Analys och förslag för framtiden
Sektorn har vid delåret en positiv avvikelse. Statlig kompensation för sjukfrånvaro med anledning av pandemin
är en delförklaring till den positiva avvikelsen då sektorn överlag bedöms något överkompenserad även om det
finns stor lokal variation. Sektorns buffert samt medel för öppnandet av det nya LSS-boendet i Skepplanda genererar till överskottet med ca 6 Mkr. Den statliga satsningen "God vård och omsorg om äldre" ligger med i utfallet
och sektorn kommer till kommande nämnd redovisa planering för hur dessa medel kommer nyttjas under året.
Totalt är satsningen 10,7 Mkr och sektorn planerar att dessa medel kommer nyttjas i sin helhet.
Individ- och familjeomsorgen noterar ett ökat inflöde på Vuxenenheten, vilket renderat fler placeringar, såväl
SoL-placeringar som LVM. Samtidigt ökar också antalet placeringar av barn och unga. Ökningen rör sig om kortare placeringar men de är kostsamma. Mottagningsenheten har flera vakanser och underlaget efter senaste annonseringen var inte tillräckligt. För att säkra tillgänglighet för kommuninvånarna kommer enheten att behöva
anlita konsult under några månader. Den i övrigt förbättrade prognosen avseende personalkostnader blir därmed
oförändrad.
Övriga tre verksamhetsområden prognostiserar positiva utfall och därmed blir också helårsprognosen för sektorn
som helhet positiv.

4.1.1 Diagram - nämnd

4.1.2 Sammanfattande tabeller
Resultaträkning (Insikt)
Uppföljning prognos/budget
Budget tkr (ack)

Utfall tkr (ack)

Avvikelse Budget (ack)

Budget tkr
(helår)

Prognos tkr
(helår)

Avvikelse Prognos (helår)

47 778

53 609

5 831

192 536

207 084

14 547

Kostnader

-194 920

-188 680

6 240

-794 016

-805 814

-11 797

Netto

-147 141

-135 071

12 070

-601 480

-598 730

2 750

Intäkter
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Nettokostnad per verksamhet
Ack.Budget

Ack. Utfall

Ack. Avvikelse

Budget 2021

Årsprognos
2021

Årsavvikelse

Tkr
BESLUTS/VERKSAMHETSOMRÅDEN
Socialtjänst centralt

-10 440

-4 421

6 020

-43 257

-39 092

4 165

Individ- och familjeomsorg

-35 168

-36 815

-1 648

-143 419

-152 919

-9 500

Ordinärt boende

-20 272

-17 513

2 760

-80 064

-74 820

5 245

Funktionsstöd

-42 989

-40 694

2 296

-176 767

-176 147

620

Säbo & hälso- och sjukvård exkl
intraprenader

-28027

-26322

1705

-116015

-114395

1620

Intraprenader

-10245

-9308

938

-41957

-41357

600

-147 141

-135 071

12 070

-601 480

-598 730

2 750

NETTOKOSTNADER

Investeringar
Investeringsanalys
Periodens investeringar uppgår till totalt 1,4 Mkr varav 1,1 Mkr avser utbyte av grundutrustning på kommunens
särskilda boenden. Möjlighet har funnits att nyttja statsbidrag till investeringar av s k hotellås på våra särskilda
boenden. Krediteringen av dessa investeringar från investeringsbudgeten resulterar i ett minusbelopp på 368 tkr i
perioden. Resterande belopp nyttjat i perioden avser larm och passersystem i hemtjänstlokalerna i Bohus och
Alafors samt möbler till Fridhems särskilda boende i Surte.

Investeringsprognos
Investeringar, belopp i Tkr

Utfall perioden

Budget helår

Prognos helår

Prognos helårs avvikelse

Reinvestering
Utbyte grundutrustning
Fordon FH/skolskjuts
Digital agenda
Nya boenden FH inventarier

Totalt:

686

2 000

2 000

0

1 099

1 500

1 500

0

0

1 800

500

1 300

-368

445

445

0

0

800

800

0

1 417

6 545

5 245

1 300

I belopp Budget helår ingår budgetjustering avseende omföring av investeringsmedel från år 2020, enligt beslut KS-EKO.2021.24
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5 Personalanalys
5.1 Kommunens anställda
5.1.1 Antal anställda
Antal anställda

2021-03-31

2020-03-31

Skillnad

765

798

-33

Antal tillsvidareanställda,
-varav kvinnor i %

89,5

89,2

0,3

10,55

10,8

-0,25

Antal heltidsanställda

752

753

-1

Antal deltidsanställda

111

141

-30

-varav män i %

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier)

73

69

4

Antal arbetade timmar (timanställda)

29 482

9 405

20 077

-varav kvinnor

22 011

7 248

14 763

7 471

2 157

5 314

615

683

-68

-varav män
Årsarbetare
-månadsavlönade
-timavlönade
Totalt

60

19

41

675

702

-27

5.2 Sjukfrånvaro
5.2.1 Sjukfrånvaro i procent
Volymtal

2021-03-31

2020-03-31

Skillnad

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

11,17

12,18

-1,01

Sjukfrånvaro, kvinnor

11,50

12,47

-0,97

8,69

9,99

-1,30

Sjukfrånvaro, män
Ålder - 29 år

7,44

10,5

-3,06

Ålder 30 - 49 år

11,88

12,96

-1,08

Ålder 50 -

11,49

11,80

-0,31

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar

4,84

6,02

-1,18

Sjukfrånvaro 15-59 dagar

1,45

1,58

-0,13

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer

4,89

4,58

0,31

5.3 Personalanalys och förslag för framtiden
1/4 2020 decentraliserades Bemanningsenheten inom sektor service och Bemanningsplaneringsenheten inom
sektor socialtjänst startade. Antalet timanställda inom sektorn har ökat, dels med denna förändring som förklaring, dels på grund av att den pågående pandemin har renderat ett ökat behov av timanställda.
Antalet deltidsarbetande minskar vilket är positivt. Antalet tillsvidareanställda minskar för andra året i rad som en
del av arbetet som pågår bland annat inom funktionsstöd.
Sjukfrånvaron har varit fortsatt förhöjd på vissa enheter inom sektorn. Jämförelser är svåra att göra eftersom
pandemin skapar frånvaro, både när medarbetare stannar hemma vid symptom, när man vårdar sjukt barn, är
hemma med mindre barn vars undervisning bedrivs på distans, är del i en smittspårning eller är hemma på grund
av familjekarantän. Den omfattande samhällsspridningen under perioden har lokalt fått stora konsekvenser avseende frånvaro. Främst har de schemaburna verksamheterna påverkats eftersom möjligheten att arbeta hemifrån
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inte existerar.
Arbetet med och omkring pandemin fortsätter och även om mycket nu införlivats i det ordinarie är det alltjämt
stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet. Under januari månad införde sektorn antigentester som en frivillig möjlighet och ett extra verktyg för att säkra att inte symptomfria medarbetare arbetar med smitta. De allra flesta testar sig enligt rutin och införandet bedöms ha gett god effekt. Ett tjugotal medarbetare har sedan januari testat
positivt på antigentest och sedan även på det mer tillförlitliga och diagnosgrundande PCR-provet, medarbetare
som annars arbetat sitt pass och riskerat smitta kommuninvånare i målgrupperna.
Medarbetarvaccinationen är pausad för tillfället i hela riket och det är oklart när den kommer återupptas. Då
denna rapport skrivs har en del av sektorns medarbetare som arbetar närmast målgrupperna fått första dosen
vaccin, än så länge osäkert exakt hur många. Dos 2 för dessa medarbetare planeras under april men definitivt beslut kommer att fattas under de närmaste dagarna.
Under första halvåret 2021 kommer det inte att vara möjligt att samla medarbetare för större utbildningssatsningar eller liknande men förhoppningen är att situationen ska vara något annorlunda till hösten. Samtidigt har
många saker visat sig fungera tillräckligt bra digitalt varför det varit möjligt att ställa om snarare än ställa in i vissa
sammanhang. Den statliga god vård för äldre-satsningen kommer bland annat att innebära möjlighet till kompetenshöjande insatser för medarbetare och i viss mån för chefer.
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Från: Ronny Alm <ronny.alm@ale.se>
Skickat: den 18 mars 2021 12:26
Till: Tyrone Hansson <Tyrone.Hansson@ale.se>; Kristin Johansson <Kristin.Johansson@ale.se>; SD
Robert Jansson <robert.jansson@sd.se>; Puck Jonson Palm <puck.jonson-palm@ale.se>; Annica
Westdahl-Eriksson <annica.westdahl-eriksson@ale.se>; Rune Karlsson <rune.karlsson11@gmail.com>;
Ebba Gierow <ebba.gierow@ale.se>
Ämne: Förslag uteplatser
Här är ett förslag från SD angående uteplatser på våra ÄBo
Mvh
Ronny Alm
Sverigedemokraterna
Skickades från E-post för Windows 10

Ale 2021-03-18
Förslag till Socialnämnden i Ale
Nu kommer sommaren och våra äldre har nu suttit inne en längre tid, flera av dem har inte varit ute
under hela vintern, bl.a. på grund av rådande pandemin. FHM rekommenderar att vi träffas och
umgås ute i det fria där smittspridningen ska vara minder än under samma tak o väggar.
Vill vi föreslå att vi ser över våra uteplatser på våra boenden för det äldre.
Att komma ut i friska luften och att få känna dofter av sommaren och vinden känna solens värme
är för många en härlig o skön upplevelse. Att kunna ta en kopp kaffe ute är en del av sommaren.
Detta är för oss icke boende på ÄBo en självklarhet att göra, för våra äldre på ÄBo en ren lyx..
Problemet är att det är Balder som äger de fastigheter som vi nu nyttjar och för att inte få högre
hyreskostnader så föreslår vi, att själva bekostar en del av detta.
Vad vi förstår så finns det inte alltid riktiga uteplatser eller inga uteplatser alls på något ställen och
någon uteplats kanske bara behöver lite uppfräschning.
Detta vill vi åtgärda genom att ta av överskottet.
Vi har ett överskott av pengar som vi fått via staten för pandemikostnader som vi inte haft, då vi nu
inte kommer eller kan nyttja dessa fullt ut så kan en liten del av detta gå till uteplatser för våra äldre.
Gruppledare Socialnämnden
Ronny Alm
Sverigedemokraterna Ale

Från: Ronny Alm <ronny.alm@ale.se>
Skickat: den 20 mars 2021 10:32
Till: Kristin Johansson <Kristin.Johansson@ale.se>; Tyrone Hansson <Tyrone.Hansson@ale.se>; Ebba
Gierow <ebba.gierow@ale.se>
Ämne: Initiativärende
Hej
Mitt förslag om uteplatser som jag sände häromdagen ska behandlas
Som ett ” Initiativärende” i socialnämnden. Och inget annat.
Mvh
Ronny Alm
Skickades från E-post för Windows 10
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Sektor socialtjänst
Diarienummer:S.N.2021.37
Datum: 2021-04-09
Nämndsekreterare Kristin Johansson
Socialnämnden

Ersättningsnivå för hemtjänst och hemsjukvård i annan
kommun än hemkommunen för 2021
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att följa VästKoms rekommendation om ersättning till
vistelsekommun, enligt ersättningsnivån för 2021 med 433 kronor per timma för
biståndsbedömd hemtjänst.
Socialnämnden nämnden beslutar att följa VästKoms rekommendation om ersättning till
vistelsekommun, enligt ersättningsnivån för 2021 med 710 kronor per timma för
hemsjukvård; både för sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och för behandling
som beslutats av fysioterapeut/arbetsterapeut.
Sammanfattning
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa
ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun än
hemkommunen.
VästKoms styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del
besluta om en ersättningsnivå under 2021 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse
i annan kommun än hemkommun, enligt nedan.
- Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 med 433 kr/timma.
- Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 med 710 kr/timma.

Ulrika Johansson
Verksamhetschef ordinärt boende

Kristin Johansson
Nämndsekreterare

Ann-Sofie Borg
Verksamhetschef särskilda boenden och kommunal hälso- och sjukvård

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Ersättningsnivå för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun än
hemkommunen för 2021, 2021-04-09
E-post Rekommendation om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun,
2021-03-26
Protokoll 2021-03-09 VästKom styrelse § 15 Ersättning för hemtjänst och annan kommun
2021
Tjänsteutlåtande Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2021, 2021-0309
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Verksamhetschef ordinärt boende
Verksamhetschef särskilda boenden och kommunal hälso- och sjukvård.
Controllers
Avgiftshandläggare, enheten för ledningsstöd och utveckling

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Ärendet
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bland
annat erhålla ersättning från bosättningskommunen för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i
kommunen. Något fast ersättningsbelopp angavs inte, utan i propositionen anges att
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättning som
bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar
VästKoms styrelse kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom årligen
anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård.
Faktureringsrutin hemtjänst

Den enskilde ska ansöka om hemtjänst i sin hemkommun (folkbokföringskommun). Det är
hemkommunen som beslutar om omfattningen av insatsen. Hemkommun och
vistelsekommun ska innan beslut lämnas till den enskilde, stämma av verkställighet, inklusive
omfattning och ersättning. Förutom själva vårdinsatsen ska även restid inräknas om sådan
krävs.
Detta innebär för kommunerna i Västra Götaland att den kommun som utför
hemtjänstinsatsen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är
överenskommit dem emellan när det gäller hemtjänstinsatsen. Det ankommer alltså på den
utförande kommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på den
hemtjänst som ska ges innan fakturering sker.
Faktureringsrutin hemsjukvård

När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av med
hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den enskilde. När
omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid inräknas om
sådan krävs.
I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande kommunen
debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man överenskommit sig emellan
när det gäller vårdinsatsen. Det ankommer alltså på vårdkommunen, att hos
folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som ska ges innan fakturering
sker.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
När beslut har fattats av nämnden avseende ersättningsnivåer gällande hemtjänst och
hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommunen skickas detta till
controllers och avgiftshandläggare för vidare hantering i samband med fakturering.
Förvaltningens bedömning
Sektor socialtjänst bedömer att det är fördelaktigt att följa VästKoms styrelses beslut om att
rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta om en ersättningsnivå för 2021
för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommunen.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Från: Anna Rasmussen <anna.rasmussen@ale.se> För FN-KOMMUN
Skickat: den 26 mars 2021 15:09
Till: FN-Socialnämnden <socialnamnden@ale.se>
Ämne: VB: Rekommendation om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun

Från: Gunnel Rydberg <Gunnel.Rydberg@goteborgsregionen.se>
Skickat: den 26 mars 2021 15:08
Till: diarium.ks@ockero.se; diarium.sb@ockero.se; FN-KOMMUN <kommun@ale.se>;
Kommun@Harryda.se (kommun@harryda.se) <kommun@harryda.se>; kommun@lerum.se;
kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se; kommunen@lillaedet.se; kommunstyrelsen@alingsas.se
<kommunstyrelsen@alingsas.se>; kontakt@molndal.se <kontakt@molndal.se>; kundcenter@partille.se;
maria.renfors@stenungsund.se; registrator@kungalv.se <registrator@kungalv.se>;
stadsledningskontoret@stadshuset. goteborg. se (stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se)
<stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>
Kopia: Diarium <diarium@goteborgsregionen.se>; Maria Ljung <Maria.Ljung@goteborgsregionen.se>
Ämne: VB: Rekommendation om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
Till kommunbrevlådorna i kommunerna i Göteborgsregionen!
Information om rekommenderat belopp för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun under 2021
VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta om en
ersättningsnivå under 2021 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än
hemkommun, enligt nedan.




Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 med 433 kr/timma.
Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 med 710 kr/timma

Bifogat i nedan mail finner ni länkar till VästKoms styrelseprotokoll samt tjänsteutlåtande.
Med Vänliga Hälsningar

Maria Ljung
---------------------------------------

Maria Ljung
Planeringsledare Hälso- och sjukvård
Göteborgsregionen (GR)
Avdelning Arbetsmarknad och Social välfärd
Telefon: 031-335 51 73
www.goteborgsregionen.se
----------------------------------------

Följ oss
www.facebook.com/goteborgsregionen
www.linkedin.com/company/goteborgsregionen
Prenumerera
www.goteborgsregionen.se/nyhetsbrev

Från: Anneli Bjerde <anneli.bjerde@vastkom.se>
Skickat: den 23 mars 2021 16:18
Ämne: Rekommendation om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
Hej

Som vanligt vid den här tiden på året kommer här en rekommendation från VästKoms styrelse för att
kommunerna ska kunna ta egna beslut gällande ersättning för hemtjänst och hemsjukvård.
Bifogat finns länkar till protokoll från styrelsen, tjänsteutlåtande samt underlag.
Protokoll
Tjänsteutlåtande och underlag
Med vänliga hälsningar
Anneli
Anneli Assmundson Bjerde
Chef Välfärdsutveckling
Telefon: 073-335 85 16
E-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Postadress: Box 5073 I 402 22 GÖTEBORG
Besöksadress: Anders Personsgatan 8 I GÖTEBORG
Webadress: www.vastkom.se
VästKom
Västsvenska kommunalförbundens samorganisation arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i
Västra Götaland.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-09

VästKom Styrelse
Plats och tid: Via Teams
Tisdagen den 9 mars 2021 Kl. 9:05-10:30

Beslutande:
Axel Josefson, GR
Martin Carling, Fyrbodal
Katarina Jonsson, Skaraborg
Ulf Olsson, Boråsregionen
Anette Carlsson, Boråsregionen
Bengt Hilmersson, Boråsregionen
Stefan Carlsson, Boråsregionen
Miguel Odhner, GR
Marith Hesse, GR
Marina Johansson, GR
Liselotte Fröjd, Fyrbodal
Ingemar Samuelsson, Fyrbodal
Johan Abrahamsson, Skaraborg

Jonas Sundström, Skaraborg
Anna-Karin Skatt, Skaraborg
Frånvarande:
Paul Åkerlund, Fyrbodal
Övriga:
Helena Söderbäck, GR
Magnus Haggren, Boråsregionen
Jeanette Lämmel, Fyrbodal
Kristofer Svensson, Skaraborg
Ann-Charlotte Järnström, VästKom
Karl Fors, VästKom

Utses att justera
Underskrifter:
Sekreterare……………………………………………………….….……..
Ann-Charlotte Järnström
Ann-Charlotte Järnström (17 Mar 2021 18:34 GMT+1)

Axel Josefson

Axel Josefson (18 Mar 2021 10:19 GMT+1)
Ordförande……………………………………………………….…………
Axel Josefson

Martin Carling (18 Mar 2021 09:37 GMT+1)
Justerande……………………………………………………….….……….
Martin Carling

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Box 5073, 402 22 GÖTEBORG
Besök: Anders Personsgatan 8, GÖTEBORG
E-post: info@vastkom.se
www.vastkom.se
Org.nr: 858501-2084

Mötet öppnades av ordförande Axel Josefson och alla hälsades välkomna.
Till justeringsperson valdes Martin Carling.
Kristofer Svensson, ny förbundsdirektör i Skaraborg, hälsades välkommen.

§8

Lägesrapport från VD
Se bifogad PPT-presentation ”VD-rapport 2021-02-26”
Medskick: Ann-Charlotte kollar upp med VGR om de stämmer att de tänkt flytta människor
mellan olika kommuner för att få vaccin. (Ex Tidaholm, Falköping).
Beslut: Styrelsen noterar informationen.

§9

Lägesrapport från FVM
Se bifogad PPT-presentation ”FVM lägesrapport VKAU 2021-02-26”
Bra dialog. Axel påtalar vikten av att ha en bakdörr öppen ifall det inte går som det var tänkt.
Beslut: Styrelsen noterar informationen.

§ 10

Lägesrapport Välfärd. Statliga medel inom Hälsa, vård och omsorg.
Se bifogad PPT-presentation ”Välfärd Lägesrapport VKAU 21-02-26”
Redovisning av medel, hur de har fördelats och använts 2020 och 2021.
Beslut: Styrelsen noterar informationen.

§ 11

Beredning inför kommande BHU. Se särskild kallelse.
Beslut: Styrelsen tar med synpunkter till BHU:
Ärende 3. Förbundens tjänstepersoner ska vara med i fortsatta processen för att ta fram
VGR:S remissvar.
Ärende 6. Kommunerna vill ha mera insyn i framflyttade objekt och en bättre uppföljning av
objekt.
Ärende 8. Ändra processen så att det politiska samrådet får komma in med synpunkter och
förslag innan ärendet går ut på formell remiss.

§ 12

Aktuella frågor från Kommunalförbunden till BHU.
Beslut: Ärendet om strandskyddsremiss med extern föredragande.

§ 13

Bokslut och Årsredovisning 2020
Se bifogat Tjänsteutlåtande och Årsredovisning 2020
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna Årsredovisning 2020 och överlämnar detta till
revisorerna och föreningsstämman för behandling.

VästKom Styrelse
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§ 14

Svar på remiss och nytt förslag till VästKoms Verksamhetsplan 2021-2023
Se bifogat Tjänsteutlåtande och VästKoms Verksamhetsplan 2021-2023
Beslut: Styrelsen beslutar att
- anta reviderad VästKoms verksamhetsplan 2021-2022.
- notera arbetsutskottets beslut om att ge förbundsdirektörerna i uppdrag att utreda hur
man ska arbeta med kunskapsstyrning inom socialtjänst och vem som ska ha vilket ansvar.
- ansvaret för Naturbruksavtalet ligger kvar på VästKom tills vidare.

§ 15

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2021
Se bifogat Tjänsteutlåtande
Beslut: VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del
besluta om en ersättningsnivå under 2021 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse
i annan kommun än hemkommun, enligt nedan.

§ 16

-

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 med 433 kr/timma.

-

Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 med 710 kr/timma.

Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Se bifogat Tjänsteutlåtande och ”Länsgemensamt avtal VFU, slutlig version”
Beslut: VästKoms styrelse ställer sig bakom förslag till Avtal om samverkan mellan
kommunerna, regionen och lärosätena i Västra Götaland avseende verksamhetsförlagd
utbildning inom akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå samt
rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att i sin tur ta egna
beslut.

§ 17

Övriga frågor
Beslut: Styrelsen får samma utskick som ledamöterna i SRO efter varje SRO-möte.

Mötet avslutades av ordförande.
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Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2021
Förslag till beslut:
VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta
om en ersättningsnivå under 2021 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i
annan kommun än hemkommun, enligt nedan.
 Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 med 433 kr/timma.
 Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 med 710 kr/timma.
Ärendet
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa
ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun
än hemkommunen.
Hemtjänst
Ersättningsnivån för 2021 rekommenderas till 433 kr/timma för biståndsbedömd hemtjänst.
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,5 % och baseras på innevarande års
omsorgsprisindex (OPI)
Hemsjukvård
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2021 följa det
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen.1 Beloppet är
för 2021 satt till 710 kr/timma.
Bilagor:
 Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021
 Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021

Ann-Charlotte Järnström
Direktör VästKom

Anneli Assmundson Bjerde
Chef välfärdsutveckling, VästKom
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Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021
Ärendet
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bl.a.
erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i
kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som
bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar
VästKoms styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom
årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård.
Hemtjänst
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,5 % och baseras på innevarande års
omsorgsprisindex (OPI).
Ersättningsnivån för 2021 för hemtjänst i annan kommun är enligt rekommendation
433 kr/timma.
Faktureringsrutin hemtjänst
Den enskilde ska ansöka om hemtjänst i sin hemkommun (folkbokföringskommun). Det är
hemkommunen som beslutar om omfattningen av insatsen. Hemkommun och
vistelsekommun ska innan beslut lämnas till den enskilde, stämma av verkställighet,
inklusive omfattning och ersättning. Förutom själva vårdinsatsen ska även restid inräknas
om sådan krävs.
Detta innebär för kommunerna i Västra Götaland att den kommun som utför
hemtjänstinsatsen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är
överenskommit dem emellan när det gäller hemtjänstinsatsen. Det ankommer alltså på den
utförande kommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på den
hemtjänst som ska ges innan fakturering sker.
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Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021
Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i
ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland.
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska varje region erbjuda en god hälso- och sjukvård
åt dem som är bosatta i regionen. Det innebär att kommunerna i Västra Götaland ska ge
hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om de är
kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke kommuninvånare"
med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika.
Enligt HSL kan en region ge sjukvård till personer som vistas i regionen utan att vara bosatta
där. Samtliga regioner i landet har sig emellan ett avtal, det s.k. riksavtalet för
utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av annan region än
där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i Västra Götaland
att följa detta avtal sig emellan. Sålunda kommer vi också att följa den prissättning som
Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen.
Sedan 2018 har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra
sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer
ingår såväl distriktsköterska som sjukgymnast i kategorin ”Besök hos övriga
yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)”.
Ersättningsnivån för hemsjukvård för 2021 är satt till 710 kr/timma.
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2021 följa det
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen.2 Beloppet är
för 2021 satt till 710 kr/timma.
Faktureringsrutin hemsjukvård
När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av
med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den
enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid
inräknas om sådan krävs.
I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande
kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man
överenskommit sig emellan när det gäller vårdinsatsen. Det ankommer alltså på
vårdkommunen, att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som
ska ges innan fakturering sker.
2
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-09-07

KF § 142

Dnr KS.2020.224

Avtal med pensionärsföreningar samt taxa för
pensionärsföreningar
Ärendet
Sektor kultur och fritid tar årligen fram förslag på uppdatering av fritidstaxor
och regler för upplåtelse av kommunala anläggningar samt föreningsdrivna
anläggningar med kommunalt stöd. Inför 2020 beslutade kultur- och
fritidsnämnden, 2019-09-26 § 87, att föreslå för kommunfullmäktige att anta
de föreslagna taxorna med undantag av taxor för pensionärsföreningar.
Nämnden föreslog kommunfullmäktige att besluta att gällande nolltaxa för
pensionärsföreningar skulle förlängas fram till och med 2020-06-30. Utöver
förslagen till kommunfullmäktige beslutade kultur- och fritidsnämnden att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram beslutsunderlag omkring avgifter
och taxor för pensionärsföreningar.
Pensionärsföreningar har tidigare definierats som vuxenförening i gällande
kategorisering. Detta har inneburit att de vid förhyrning av lokaler debiterats
med taxa 1 enligt kommunens fritidstaxor.
Under ett antal år fanns det tecknade avtal mellan omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden och pensionärsföreningar. Dessa avtal reglerade
pensionärsföreningarnas sociala uppdrag för pensionärer i kommunen samt
föreningarnas ersättning för detta uppdrag. Ersättningen var enligt avtalen
nolltaxa i alla kommunens lokaler samt i Folkets Hus och bygdegårdar. Sektor
kultur och fritid har vid uthyrning till pensionärsföreningar följt de tecknade
avtalen. Därav har pensionär- samt Röda kors-föreningar bokats med taxa 0,
dvs nolltaxa, vid bokning av kommunala lokaler samt de föreningslokaler som
har kommunalt stöd och innefattas i de kommunala fritidstaxorna.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2014-05-15 § 56 att säga
upp avtalen med pensionärsföreningarna. Uppsägningen av avtalen har bland
annat kommunicerats vid det kommunala pensionärsrådets sammanträde 201406-09. Uppsägningen av avtalen innebär att pensionärs- och rödakorsföreningar ska hanteras som vuxenföreningar och debiteras med taxa 1 i de
kommunala anläggningarna samt i anläggningar som drivs av föreningar men
som erhåller kommunalt stöd.
Sektorn föreslår att pensionärs- och röda kors- föreningar samt Ale
permobilklubb, reumatikerföreningen och DHR i Ale fortsatt ska erhålla
nolltaxa för alla lokaler i kommunen för mötesverksamhet såsom årsmöte och
styrelsemöten. Vid andra aktiviteter såsom bingo, danser etc skall taxa 1
debiteras. Med alla möteslokaler menas de lokaler som sektor kultur och fritid
har för bokning samt de föreningsdrivna lokaler i Ale kommun som har
kommunalt stöd.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-09-07

Föreningarna skall följa gällande bidragsbestämmelser för att taxa 0 och taxa 1
skall utgå. Följs inte bidragsbestämmelserna utgår taxa 2.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid 2020-02-26
Kommunstyrelsens beslut § 110 2020-08-25
Taxor och avgifter, kultur- och fritid 2020
Kommunfullmäktiges beslut § 177 2019-11-18
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 89 2019-09-26
Protokollsutdrag Kommunala pensionärsrådet § 22 2014-06-09
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden § 56 2014-05-15
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 38 2020-05-07
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att slutföra förhandlingarna med de
pensionärsföreningar som omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den 15 maj
2014 § 56, gav sin sektor i uppdrag att påbörja förhandling med i syfte att
arbeta fram nya avtal. Samarbete ska ske med kultur- och fritidsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till
kommunstyrelsen att inom uppsiktsplikten tillse att kommunen säger upp de
avtal som omfattas av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den 15 maj 2014,
§ 56.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i
uppdrag att slutföra förhandlingarna med de pensionärsföreningar som
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den 15 maj 2014 § 56, gav sin sektor i
uppdrag att påbörja förhandling med i syfte att arbeta fram nya avtal.
Samarbete ska ske med kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att inom
uppsiktsplikten tillse att kommunen säger upp de avtal som omfattas av
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den 15 maj 2014, § 56.
___
Justerandes sign.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-09-07

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kultur- och fritidsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sektorchef kultur och fritid
För kännedom
Pensionärsföreningar

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor socialtjänst
Diarienummer:OAN.2021.110
Datum: 2021-03-30
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Åsa Fredriksson
Socialnämnden

Lex Maria avseende kommunal hälso- och sjukvård och
funktionsstöd
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Patientens läkemedelsbehandling med Keppra (mot epilepsi) föll ur Apodos 9/10 och detta
upptäcktes först 19/10. Patienten uppsökte sjukhus 15/10 samt 17/10, men blev först 18/10
inlagd på sjukhus på grund av ökad frekvens av krampanfall.

Ebba Gierow
Sektorchef

Åsa Fredriksson
Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-30
Utredning enligt Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF FS 2017:41) om
anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex
Maria), 2021-03-30

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Ärendet
Patientens läkemedelsbehandling med Keppra (mot epilepsi) föll ur Apodos 9/10 och detta
upptäcktes först 19/10. Patienten uppsökte sjukhus 15/10 samt 17/10, men blev först 18/10
inlagd på sjukhus på grund av ökad frekvens av krampanfall.
Händelseanalys

Vid händelseanalys bedöms flera bidragande orsaker påverkat det inträffade, men främst rör
orsakerna brister i kontroll.
Att kontrollera apodosrullar vid leverans till sjuksköterskeenheten ingår i sjuksköterskans
arbetsuppgifter. Sjuksköterskan uppger att hen, sedan tidigare arbetserfarenhet, var bekant
med att kontroller av apodosrullar ska genomföras och att påminnelser som skickas från
dosapoteket om varningar att läkemedel håller på att ta slut, ska förmedlas till ordinatör i god
tid. Trots detta har kontroll inte genomförts. Orsaken som uppges kan ha varit mycket hög
arbetsbelastning under sommarperiod och hösten.
Då läkemedlet fallit ur ordination och sjuksköterskan inte uppmärksammat detta och
distribuerat ut apodosrullen till boendet utan att kontrollera innehållet, konstateras att även
nytt ordinationsunderlag/läkemedelslista också missades att distribueras ut till boendet. Trots
att dospåsarna mitt i dosrullen plötsligt innehöll färre tabletter än tidigare, missade även
delegerad personal att kontrollera antalet tabletter vid administrering till patient.
Läkemedlet som föll ur apodos den 9/10 sattes inte tillbaka på patientens läkemedelslista efter
första kontakt med sjukhuset 15/10, då patienten inte lades in på sjukhuset utan fick åka hem
från akuten. Inte heller vid nästa kontakt med sjukhuset 17/10 sätts läkemedlet in, men annat
läkemedel ordinerades då ambulanspersonal efter telefonkontakt med neurolog låter patienten
kvarstanna i hemmet. Patienten kvarstannar i hemmet, men åker till sjukhuset 18/10 och låg
kvar på sjukhuset fram till 28/10. Läkemedelslistan bedöms därmed vara genomgången vid
minst tre tillfällen mellan 15-28/10.
Åtgärder som är beslutade och har vidtagits/ska vidtas



Sjuksköterskeenhetens enhetschef har tillsammans med sjuksköterskorna upprättat en
lokal rutin avseende kontroll av dosexpedierade läkemedel vid leveranser till
sjuksköterskeenheten. Rutinen innehåller även beskrivning av arbetssätt vid
utlämnande/vidare distribuering till patient/enhet.



Checklistan för introduktion av nyanställd sjuksköterska har uppdaterats (november20) med ett stycke som rör leveranser och kontroll av dosexpedierade läkemedel.



Sjuksköterskeenheten har avsatt administrativ personal som kallas planerare på
sjuksköterskeenheten. Arbetsbelastning/vårdtyngd och dialog kring eventuell
förflyttning av/förstärkning av personalresurser sker ofta mellan planerare,
sjuksköterskor och enhetschef. Dialog kring personalresurser och planering under
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coronapandemin har möjliggjorts dagligen.


I samråd mellan sjuksköterskeenheten och boendets enhetschef samt personal har
lokal rutin, som komplement till övergripande läkemedelsriktlinjer och rutiner för
sektorn, upprättats och kommunicerats internt på boendet. avseende bland annat
mottagning av läkemedelsleveranser samt åtgärdsbeskrivning om ordinationshandling
inte överensstämmer med läkemedelsdos.

Sektorns bedömning
Händelsen bedöms utgöra en allvarlig vårdskada och anmäls till Inspektionen för vård och
omsorg av medicinskt ansvarig sjuksköterska.
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Sektor socialtjänst
Diarienummer:S.N.2021.26
Datum: 2021-04-08
Enhetschef stöd- och behandlingsenheten Fredrik Broberg
Socialnämnden

Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom Samverkan för barns och ungas hälsa –
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.
Socialnämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Sammanfattning
Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för
samverkan, samarbete och samordning mellan berörda parter.
Målgruppen är barn och unga upp till 20 år, som behöver samordnade insatser och
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna.
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan samt anger struktur
och form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både region och
kommun. Överenskommelsen betonar att alla verksamheter som möter barn och unga har
skyldighet att samarbeta.
Denna överenskommelse ersätter Västbus tidigare riktlinjer.

Iréne Blomqvist
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg

Fredrik Broberg
enhetschef stöd- och
behandlingsenheten

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, 2021-04-08
E-post Expediering beslut GR:s förbundsstyrelse § 242, 2021-03-04
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Protokollsutdrag GR:s förbundsstyrelse 2021-02-12 § 242
Tjänsteskrivelse inklusive Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
Tjänstemannaremiss till sektor utbildning, 2021-03-16
Remissvar från sektor utbildning, 2021-03-26
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Göteborgsregionen
För kännedom:

Sektor utbildning
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Enhetschefer individ- och familjeomsorg
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Ärendet
Barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte alltid sina behov av stöd,
vård och behandling tillgodosedda fullt ut. Många gånger faller de mellan stolarna, då många
verksamheter är involverade och har olika ansvar. Detta gäller särskilt barn som är placerade i
samhällets vård, så som familjehem, HVB (hem för vård och boende) m.fl.
Överenskommelsen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete
och samordning mellan berörda parter. Barnet och i förekommande fall vårdnadshavare ska
ges tillfälle att påverka vård- och stödinsatserna
Målgruppen är barn och unga upp till 20 år som behöver samordnade insatser och
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna.
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan samt anger struktur
och form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både region och
kommun. Överenskommelsen betonar att alla verksamheter som möter barn och unga har
skyldighet att samarbeta.
Överenskommelsen tydliggör och förstärker förskolans/skolans roll i samverkan. Dessutom
läggs stor vikt vid att förtydliga samverkan och ansvar avseende barn och unga som är
placerade utanför hemmet.
Överenskommelsen ersätter tidigare riktlinjer för Västbus och tillsammans med
länsgemensamma riktlinjer för Samordnad individuell plan, SIP, fullgör den lagstiftningens
krav på överenskommelser om samverkan mellan olika verksamheter inom kommun och
region avseende barn och unga. Exempelvis samverkan gällande läkarundersökningar,
tandhälsa hos barn placerade i samhällsvård.
Implementering av överenskommelsen förutsätter delregional och lokal samverkan mellan
huvudmännen. Varje huvudman ansvarar för att gemensamma och egna rutiner upprättas så
att överenskommelsen kan tillämpas. Gemensamma rutiner bör tas fram inom vårdsamverkan.
Denna överenskommelse kommer följas upp årligen genom uppföljningsrapport som bland
annat redovisar antal SIP, följsamhet till överenskommelsen, rapporterade avvikelser och
tvister.
Ekonomisk bedömning
Bedömningen är att överenskommelsen inte innebär ekonomiska konsekvenser. För
implementeringen finns medel av de gemensamma statsbidragen inom psykisk hälsa avsatta.
Invånarperspektiv
2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Överenskommelsen syftar till
att stärka barns och ungas rätt att få tillgång till stöd, vård och behandling. Inga barn eller
ungdomar ska falla mellan stolarna.
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Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Överenskommelsen utgör ett
stöd för huvudmännen att fullgöra det som lagstiftningen anger.
Remissyttrande
Nämnden har tidigare (2020-02-20) antagit förslaget på "Samverkan för barn och ungas
hälsa" när det var ute hos medlemskommunerna på remiss.
Beslutets genomförande
Implementeringsarbete hos respektive huvudman samt gemensamt genom exempelvis
vårdsamverkan.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att överenskommelsen är relevant och välgrundad. Den
tydliggör både respektive huvudmans ansvar samt det gemensamma ansvaret för barns och
ungas hälsa. Överenskommelsen tydliggör och förstärker förskolan/skolans roll i samverkan
samt lägger stort fokus på samverkan gällande barn och unga som är placerade utanför egna
hemmet.
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Från: Gunnel Rydberg <Gunnel.Rydberg@goteborgsregionen.se>
Skickat: den 4 mars 2021 08:32
Till: diarium.ks@ockero.se; diarium.sb@ockero.se; FN-KOMMUN <kommun@ale.se>;
Kommun@Harryda.se (kommun@harryda.se) <kommun@harryda.se>; kommun@kungsbacka.se
<kommun@kungsbacka.se>; kommun@lerum.se; kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se;
kommunen@lillaedet.se; kommunstyrelsen@alingsas.se <kommunstyrelsen@alingsas.se>;
kontakt@molndal.se <kontakt@molndal.se>; kundcenter@partille.se; maria.renfors@stenungsund.se;
registrator@kungalv.se <registrator@kungalv.se>; stadsledningskontoret@stadshuset. goteborg. se
(stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se) <stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>
Kopia: Diarium <diarium@goteborgsregionen.se>
Ämne: Expediering beslut GR:s förbundsstyrelse § 242. Samverkan för barns och ungas hälsa överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

Till kommunstyrelsen!
Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen
Här expedieras beslut § 242 samt handlingar från GR:s förbundsstyrelse 2021-02-12 enligt
rubrik.
Kommunernas beslut bör vara GR tillhanda senast 2021-04-30.
Beslutet skickas till diarium@goteborgsregionen.se
Med vänlig hälsning
Gunnel Rydberg
----------------------------------------

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Göteborgsregionen (GR)
Förbundsledningen
Telefon: 031-335 50 74
SMS: 070-206 90 36
www.goteborgsregionen.se
---------------------------------------Följ oss
www.facebook.com/goteborgsregionen
www.linkedin.com/company/goteborgsregionen
Prenumerera
www.goteborgsregionen.se/nyhetsbrev

Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-02-12
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 242. Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
Diarienummer: 2021-00009.60
Beslut
Förbundsstyrelsen ställer sig för sin del bakom och rekommenderar
medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till samverkan för barns och
ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och
Västra Götalandsregionen.
Sammanfattning av ärendet
Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan för barns och ungas hälsa. Västkoms styrelse
rekommenderade samtidigt kommunalförbunden att rekommendera
medlemskommunerna att ta beslut om överenskommelsen. Syftet med
överenskommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för
samverkan, samarbete och samordning mellan berörda
verksamheter.
Beslutsunderlag
•

TU Västkom 2020-11-24

•

Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

Skickas till
Medlemskommunerna
Vid protokollet:
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:
Axel Josefson
Ordförande
Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Förbundsstyrelsen – ärende 8
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-01-04, diarienummer: 2021-00009.60

Samverkan för barns och ungas hälsa överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att för sin del ställa sig bakom och
rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till samverkan
för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner
och Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning av ärendet
Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan
för barns och ungas hälsa. Västkoms styrelse rekommenderade samtidigt
kommunalförbunden att rekommendera medlemskommunerna att ta beslut om
överenskommelsen. Syftet med överenskommelsen är att främja och tydliggöra
struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda
verksamheter.

Beslutsunderlag
• TU Västkom 2020-11-24
• Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Samverkan för barns och ungas hälsa
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2020-11-24
Tjänsteutlåtande
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom

Till VästKoms styrelse

Samverkan för barns och ungas hälsa
- överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och
Västra Götalandsregionen
Förslag till ställningstagande
•

VästKoms styrelse ställer sig bakom förslag till Samverkan för
barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen och
rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera
kommunerna att ta beslut om överenskommelsen.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med denna överenskommelse är att främja och tydliggöra struktur och
ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda
verksamheter. Målgruppen är barn och unga t.o.m. 20 år som behöver
samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter
inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna.
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan och anger
struktur och form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från
både kommun och region, i den mån det inte regleras i andra avtal och
överenskommelser. Överenskommelsen omfattar reglering av samverkan och
lagstadgade läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av
tandhälsa i samband med placering i samhällsvård.
Denna överenskommelse tydliggör och förstärker förskolans/skolans roll i
samverkan samt fullgör i Västra Götaland lagstiftningens krav på
överenskommelser om samverkan kring placerade barn respektive
hälsoundersökningar.

Bakgrund
Under 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överenskommelser om
samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR för barn och unga. Dels
Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför
det egna hemmet, dels Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa.
I samband med beredningen av de båda förslagen blev det allt tydligare att
beröringspunkterna mellan uppdragen var många och att överenskommelserna skulle

2020-11-24
Tjänsteutlåtande
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom

vinna på att slås samman till en. En arbetsgrupp med företrädare från Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram denna
överenskommelse. Förslaget av har varit på remiss hos VGR och Västra Götalands
kommuner och inkomna synpunkter har beaktats.

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser i samverkan. Kostnaden för
läkarundersökningar och hälsoundersökningar för barn och unga som ska placeras är
VGRs ansvar. Statsbidrag täcker denna kostnad. För implementeringsarbetet finns
medel av de gemensamma statsbidragen inom psykisk hälsa avsatta.

Ann-Charlotte Järnström

Anneli Assmundson Bjerde

VD
VästKom

Chef Välfärdsutveckling
VästKom
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1 Utgångspunkter
1.1Bakgrund
Rätten till bästa möjliga hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn enligt FN:s
barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina
behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan stolarna, då
många verksamheter är involverade och har olika ansvar. Detta gäller särskilt barn som är placerade
i samhällets vård, så som familjehem, HVB (hem för vård och boende) m.fl. Ofta har dessa barn inte
heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och har, som grupp, sämre
fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet.
2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att
domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och
ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets
rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig
verksamhet.
Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik
antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra
Götalandsregionen. Västbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av
lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och
överenskommelser. Detta medför att det inte längre finns behov av separat reglering genom Västbus
riktlinjer.
I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region.
Alla barn har rätt att få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och
sjukvård. Därför infördes nya bestämmelser 2017, i både SoL och HSL, om att kommuner och regioner
ska ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet.
En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger
att regionen på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna.

1.2 Syfte och mål
Överenskommelsen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och
samordning mellan berörda verksamheter.
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Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga,
samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i
livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna.
Barnet, den unge, och i förekommande fall, vårdnadshavare, ska i möjligaste mån ges tillfälle
att påverka stöd- och vårdinsatserna.
Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till tandvård och hälso- och sjukvård
samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i den dagliga livsföringen
och skolarbetet samt miljöanpassningar i hem och skola.

1.3 Parter
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län.

1.4 Målgrupp
Alla barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell
kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna.
Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och
stödboenden, med stöd av SoL, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga)
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall).
Asylsökande och papperslösa omfattas av överenskommelsen i den mån de har rätt till insatserna
enligt lag och anvisningar för målgruppen.

1.5 Omfattning och avgränsning
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan samt anger struktur och
form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i
den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser. Placeringar utanför hemmet
behandlas särskilt. Överenskommelsen omfattar då reglering av samverkan, av lagstadgade
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med
placering i samhällsvård.
Överenskommelsen reglerar i första hand respektive huvudmans åtaganden (kommunregion) och inte intern organisering och ansvarsfördelning.
De privata utförare som har av tal med regionen eller en kommun omfattas av denna
överenskommelse.
Denna överenskommelse reglerar, tillsammans med länsgemensamma riktlinjer för samordnad
individuella plan (SIP), Västbus tidigare riktlinjer. Den tydliggör förskola/skolans roll i samverkan
samt fullgör, i Västra Götaland, lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring
placerade barn respektive hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund).
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet grunden för samverkan och ansvarsfördelning
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälsooch sjukvårdsavtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är särskilt
relevanta för denna överenskommelse.
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer
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med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar är ett underavtal till Hälso- och
sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för omnämnda målgrupper. I
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid inoch utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras.

1.6 Giltighetstid
2021-01-01 – 2023-12-31.
En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen
senast 9 månader innan giltighetstiden går ut, förlängs överenskommelsen med ytterligare två år.
Om förutsättningarna väsentligen förändras under avtalstiden i form av nya lagar eller andra
regelverk, får parterna i samförstånd vidta erforderliga justeringar av överenskommelsen.

2 Ansvar för samverkan
2.1 Huvudmännens ansvar
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har
gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå, vilka reglerar ansvarsfördelning mellan VGR:s
hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i dessa
avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse.
Denna överenskommelse anger skolan/förskolan som en likställd samverkanspart i alla
sammanhang. Orsaken är att ett barns eller ungdoms förskoletid/skolgång och hälsa påverkar
varandra ömsesidigt. En fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos
barn och unga samt förebygger problem senare i livet. Förskolan och skolan är viktiga
framgångsfaktorer när det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar.
Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket
tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett
praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har
tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell, SAMS. för hur skola
och socialtjänst kan samverka med syfte att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i
skolgången och en bättre skolförankring.
En kommun eller region får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som
ligger utanför sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att personalen har god kunskap om sitt
eget och sina samverkansparters ansvarsområden.

2.2 Struktur för samverkan
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom förskola/skola, socialtjänst och regionen ska
samarbeta kring insatser inom sina respektive uppdrag i syfte att säkerställa att barn och unga i
behov av samordnade insatser får tillgång till tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla
nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta
omfattar alla berörda verksamheter som möter barn och unga.
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2.2.1 Strukturell samverkan - Ledningsstruktur för styrning av samverkan
Praktisk samverkan för barns och ungas hälsa kräver styrning på regional, delregional och lokal nivå.
Det är viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott
samarbetsklimat och samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant
ömsesidig information och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och
efterfråga resultat av följsamheten till aktuella regelverk samt avvikelser och tvister.
Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam
kompetensutveckling över huvudmannagränserna.
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland
(VVG). På delregional nivå finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På
motsvarande sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter
företrädare för kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska
ledningsgruppen, eller en särskild temagrupp, ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn
och unga. Uppdraget är att främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och
ska vid behov genomföra gemensam, verksamhetsöverskridande, kompetensutveckling. Både den
delregionala och lokala nivån har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och
unga, i de fall det behövs.
2.2.2 Samverkan kring den enskilde - Samordnad individuell planering, SIP
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och
region har rätt att bli erbjuden en samordnad individuell plan, SIP. SIP ska erbjudas om kommunen
eller regionen bedömer att insatser kring barnet/den unge behöver samordnas för att hen ska få sina
behov tillgodosedda, eller då barnets/ungdomens eller dess närstående begär det. Vårdnadshavare
eller barnet/den unge ska ge samtycke (se vidare avsnitt 2.2.4) och vara delaktiga i upprättandet av
SIP. I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska
upprättas.
Parterna ska i samverkan säkerställa att barn och unga ges möjlighet att vara delaktiga i planering
och beslut och att de får utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor
som rör hen. Barnet/den unga/vårdnadshavares delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete
med SIP. Det är den barnets/unges behov och önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen.
För minderåriga kan det krävas samtycke av vårdnadshavare.
SIP är det verktyg som anger vilka hälso-, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och
vilken huvudman och verksamhet som har ansvar för respektive insats.
➢ I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-processen på
samma villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och
unga.
➢ Skolan (samtliga förskole- och skolformer, elevhälsan), socialtjänst och hälso- och
sjukvård är i Västra Götaland jämbördiga parter när det gäller att upptäcka behov av SIP
➢ Åtagandet innebär samma skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt
skyldighet att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten.
➢ Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det
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➢
➢

➢

➢

verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig
deltagare på mötet.
I de fall barnet/den unge inte är känd hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka som
ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen till SIP-möte inte hittar någon annan
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet. Om barnet/den
unge/familjen inte har någon pågående vårdkontakt inom regional hälso-och sjukvård är det
primärvården som kallas till mötet.
Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge är delaktig i hela processen. Att hen
deltar i planeringen och har inflytande över insatserna utifrån sina upplevda behov
Det finns inget som hindrar att andra berörda aktörer är med på SIP-mötet, även om
de inte omnämns i lagstiftningen. Det kan gälla andra närstående, föreningar, familjehem,
HVB-hem och SIS-hem som är involverade och den enskilde önskar ha med.
SIP-möte ska hållas inom 3 veckor efter det att behovet av samordning
uppmärksammats och en kontakt bör tas med involverade verksamheter
så att dessa ges möjlighet att prioritera närvaro.
Vid förändringar och övergångar mellan verksamheter, som tex byte av
skola eller vårdgivare, ska tidigare SIP följas upp eller en nytt SIP-möte
upprättas.

Av SIP ska framgå
• Vilka behov den barnet/den unge har
• Vilka insatser som ska genomföras
• De inblandade huvudmännens ansvar för respektive insats, angivet på verksamhetsnivå
• Vilka insatser som ev, ska utföras av tredje part, närstående eller den enskilde själv
• Vem som har huvudansvar för planen
• När planen ska följas upp
Planeringen ska dokumenteras skriftligt.
Deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 2.2.3).
2.2.3 Anmälningsplikt
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett
barn far illa. Anmälningsplikten omfattar även annan personal (än de som direkt arbetar med barn)
inom statliga myndigheter och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk
undersökningsverksamhet och socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter.
Anmälningsplikten gäller också enskild verksamhet som rör barn och unga samt all annan
verksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran,
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt.
Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av
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omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras.
2.2.4 Sekretess och samtycke
Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från
vårdnadshavare och/eller barnet/den unge själv och olika verksamheter behöver samverka
kring barnet/ungdomen, t.ex. vid informationsöverföring och upprättande av en Samordnad
individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda samtycka.
Barn under 18 år ska informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. När det gäller barn under 18 år är
huvudregel att vårdnadshavaren som, i egenskap av den unges ställföreträdare i personliga
angelägenheter, utövar barnets befogenheter t.ex. när det gäller att hälso- och sjukvårds- och
socialtjänstinsatser.
Vårdnadshavaren ska enligt Föräldrabalken i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta
allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål. Det innebär att vårdnadshavarens
bestämmanderätt över barnet tunnas ut ju äldre barnet blir och ju mognare det därmed blir för
att successivt flyttas över från vårdnadshavaren till barnet själv. När ett barn har uppnått en
viss mognad och utveckling kan alltså vårdnadshavarna inte alltid längre göra gällande att de
har rätt att få veta vad barnet har berättat för exempelvis en läkare eller en socialsekreterare.
Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt.
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när
som helst återkallas av den enskilde.
Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande
har hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så
länge uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning enligt 11 kap. 2 § SoL.

3 Samverkan för att säkerställa hälso- och sjukvård för barn och unga placerade
utanför det egna hemmet
Detta avsnitt ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas
socialtjänst samtidigt bör skolan involveras och framförallt informeras, så att skolgången för
barnet/den unge blir så bra som möjligt.

3.1 Samordningsansvar
Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP, se avsnitt 2.2.2. Socialtjänstens
ansvar för placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn
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får den hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan, som
socialtjänsten ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska omfatta insatser och
åtgärder som andra huvudmän ansvarar för där ibland hälso- och sjukvårdens planerade insatser.
I samband med utredning eller före planerad placering ska SIP-möte ske. Vid akut placering ska SIP
upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt sammankallande till SIPmöte i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård är det dock
primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP-möte.
SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken
verksamhet som har ansvaret för respektive insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga
fall en överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och
droger och spel om pengar.
Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller
avslut av placeringen.

3.2 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård
Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med
placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför
läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten,
uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta
socialtjänsten under pågående vård t.ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge
eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan
verksamheterna vara smidiga.
Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla,
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella
kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare.

3.3 Inför placering
3.3.1 Socialtjänstens utredning
Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut
om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda
utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat vis fått uppgifter som kan föranleda
någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en
anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den
inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens
konsultationer.
För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig
av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar
till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets
behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för
handläggning, genomförande och uppföljning.
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Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten.

3.3.2 Konsultation
I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 2.2.4).
➢ Rutin för konsultation och utlåtande
BBIC:s stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens
skriftliga utlåtanden.
Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet:
• Konsultation BVC, elevhälsa
• Konsultation tandvården
• Konsultation pågående vårdkontakter
Om skriftligt utlåtande behövs finns mallar för hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens
utlåtande till socialtjänsten. Dessa mallar kan också användas som dokumentation av hälsorespektive tandhälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos sjukvårds/tandvårdsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället.
• Utlåtande från hälso- och sjukvården
• Utlåtande från tandvården

3.4 I samband med placering
3.4.1 Överföring av information och ansvar
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering:
Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata
vårdgivare).
VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling)
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats,
ansvarar vårdcentralen för att remiss utfärdas.
Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen,
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen
kontaktas.
All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner
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för informationsöverföring genomföras.
3.4.2 Läkarundersökning i samband med LVU- eller LVM-placeringar
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha
behov av en hälsoundersökning.
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten.
➢ Rutin för läkarundersökning
Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget.
3.4.3 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen.
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den
genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Se socialstyrelsen föreskrifter och
allmänna råd om hälsoundersökningar. Vid akuta placeringar får undersökningarna utföras efter
placeringen på den nya orten.
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller
patienten.
➢ Rutin för hälsoundersökning
Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och elevhälsans
hälsobesök genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av
asylsökande).
Socialtjänsten kontaktar den vårdcentral som den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral,
för att genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att
vårdcentralen får tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för
hälsoundersökning ska erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om
skriftligt utlåtande behövs används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, vårdcentralen
ska vid behov bistå socialtjänsten med konsultation och tolkning av uppgifterna.
Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd
och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller specialistmottagning, inklusive eventuella
undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om
inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral
mm).
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Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta regionen på
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med
placeringar av barn och unga.
➢ Rutin för undersökning av tandhälsa
Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från
tandvården ska användas.
3.4.4 Akutplaceringar
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och
insatser (SIP) genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid
planeringen av vårdinsatser på den nya orten.
3.4.5 Fast vårdkontakt
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiSinstitutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Därför bedöms i Västra Götaland,
alla placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på
barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården.
Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare, annan i vården involverad
legitimerad vårdpersonal eller i vissa fall en person med mer administrativ funktion som
koordinerar patientens vård tex rehabkoordinator. Hen utses i samband med upprättandet av SIP.
3.4.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vid vårdtillfället
Vid en placering enligt LVU av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en
fullmakt till familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet
eller institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller
behandlingstillfällen. När det gäller frivilliga placeringar krävs vårdnadshavarens samtycke. Vid
placering enligt LVU avgör socialtjänsten om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård
eller närvara vid undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och
annan stadigvarande vårdgivare om beslutet.
3.4.7 Uppföljning av placeringen
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den SIP följs upp
och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att medverka i uppföljningen.

3.5 I samband med avslut av placering
3.5.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att nytt SIP-möte genomförs och att ny
SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser från båda huvudmännen. De
riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas.
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3.5.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering
Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter
flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation
efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört. Detta om barnet bedöms vara i
särskilt behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader.

4 Genomförande
4.1 Tillämpning och implementering
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära den enskilde. Detta förutsätter en organiserad
delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt.
Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att
intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna
bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. De lokala rutinerna behöver vara
tydliga och detaljerade för att säkerställa att syftet med överenskommelsen uppnås.
För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi.

4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin.
Detaljerade rutiner bör tas fram kring hur avvikelser hanteras och analyseras så att det som
framkommer i avvikelserna tas tillvara på vid utvecklings- och förbättringsarbeten. Delregional
vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och säkra
kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG).
Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG) med
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen.

4.3 Tvister
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt, av närmaste chef
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att
komma fram till en gemensam lösning där barnets/den unges behov sätts i första rummet. Om
parterna ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de
delregionala vårdsamverkansområdena.
Under tiden parterna löser tvisten har de ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om
en tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte
kommer i kläm.

4.4 Uppföljning
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet.
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Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Vid förlängning av
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny
överenskommelse ska ingås.

5 Gemensamma utvecklingsområden
➢ Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan förskola/skola, socialtjänsten och VGR:s
vårdenheter när det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att
använda SAMSA bör fortsätta utvecklas för att alla parter ska ha tillgång till systemet, även
skolan. SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård
och kommuner i Västra Götaland.
➢ Se över och vid behov öka möjligheterna till ytterligare regional samordning samt stärka
samverkan på en strukturell nivå mellan förskola/skola, socialtjänst och regionen på
delregional/regional nivå.
➢ Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt
Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för
HSL-insatser i samband med placeringar.
➢ Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU.
➢ Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för
hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser samt samverkan för obruten
skolgång för ungdomar som är placerade på SiS- institutioner.
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Sektor socialtjänst
Diarienummer: S.N.2021.26
Datum: 2021-03-16
Enheten för ledningsstöd och utveckling
Nämndsekreterare Kristin Johansson

1(1)

Sektor utbildning

Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen
Förbundsstyrelsen, Göteborgsregionens kommunalförbund har 2021-02-12 fattat beslut om att
ställa sig bakom förslag till samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Förbundsstyrelsen rekommenderar
medlemskommunerna att ställa sig bakom förslaget.
Syftet med överenskommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan,
samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Målgruppen är barn och unga till och
med 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika
verksamheter inom Västra Götalandsregionen, VGR, och kommunerna. Överenskommelsen
förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan och anger struktur och form för samarbete
kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region.
Överenskommelsen tydliggör och förstärker även förskolans/skolans roll i samverkan.
Sektor utbildning bereds tillfälle att yttra sig över förslaget inför beslut i socialnämnden.
Eventuellt yttrande ska ha inkommit till socialnämnden senast den 9 april 2021,
socialnamnden@ale.se

Kristin Johansson
Bilagor
Protokollsutdrag GR:s förbundsstyrelse 2021-02-12 § 242 Samverkan för barns och ungas hälsa
- överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
Tjänsteskrivelse inklusive Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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REMISSVAR
Utbildningsnämnden

ALE

Diarienummer: UBN. 2021. 156

Datum: 2021-03-26

Remissvar
Sektor utbildning bereds tillfälle, av socialnämnden, att yttra sig över SN. 2021. 26 Samverkan
för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen innan beslut fattas i socialnämnden den 9/4-21.

Sektor utbildning rekommenderar socialnämnden att ställa sig bakom förslaget om Samverkan
för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
GötalandsregionenS^i.2021. 6.

Åsa Ericson
Sektorchef

Ale kommun

SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon

0303-70 30 00

E-post
ubn@ale. se

www.ale.se
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Sektor socialtjänst
Diarienummer:S.N.2021.24
Datum: 2021-04-08
Enhetschef vuxenenheten Shanaz Ghader
Socialnämnden

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk
hälsa i Västra Götaland till och med 2022.
Socialnämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Sammanfattning
Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på områden
där vi i Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar även en grund för att utveckla
våra gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar.
2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete och
handlingsplanen föreslås därför förlängas till och med 2022. Bedömningen var att målen är
fortsatt aktuella och det är nu arbetet börjar göra skillnad.
Inom området psykisk hälsa för vuxna har regeringen tagit fram fem fokusområden som
särskilt viktiga. Dessa sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga att fokusera på
utifrån befolkningens behov för att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda
effektiva insatser till de som drabbats. De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet
med handlingsplanens mål. Fokusområdena är: Förbyggande och främjande arbete,
Tillgängliga tidiga insatser, Enskildas delaktighet och rättigheter, Utsatta grupper, Ledning,
styrning och organisation.

Iréne Blomqvist
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg

Shanaz Ghader
Enhetschef vuxenenheten

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022, 2021-04-08
E-post Expediering beslut GR:s förbundsstyrelse § 243, 2021-03-04
Protokollsutdrag GR:s förbundsstyrelse 2021-02-12 § 243

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Tjänsteskrivelse inklusive Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Göteborgsregionen
För kännedom:

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Enhetschef vuxenenheten

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Ärendet
Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan huvudmännen på
länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidragen
som lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för
psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra
Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i
Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Beslutet ska skickas till Göteborgsregionen senast 2021-04-30.
Förvaltningens bedömning
Att ställa sig bakom GR:S förslag om förlängning av handlingsplan psykisk hälsa kommer
stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta
för att minska den psykiska ohälsan. Med en handlingsplan på länsövergripande nivå med
tydliga mål ges bättre förutsättningar till samarbete på delregional nivå, för Ales del SIMBA
samarbete. Detta kan bidra till en ökad psykisk hälsa hos medborgarna.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Från: Gunnel Rydberg <Gunnel.Rydberg@goteborgsregionen.se>
Skickat: den 4 mars 2021 08:35
Till: diarium.ks@ockero.se; diarium.sb@ockero.se; FN-KOMMUN <kommun@ale.se>;
Kommun@Harryda.se (kommun@harryda.se) <kommun@harryda.se>; kommun@kungsbacka.se
<kommun@kungsbacka.se>; kommun@lerum.se; kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se;
kommunen@lillaedet.se; kommunstyrelsen@alingsas.se <kommunstyrelsen@alingsas.se>;
kontakt@molndal.se <kontakt@molndal.se>; kundcenter@partille.se; maria.renfors@stenungsund.se;
registrator@kungalv.se <registrator@kungalv.se>; stadsledningskontoret@stadshuset. goteborg. se
(stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se) <stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>
Kopia: Diarium <diarium@goteborgsregionen.se>
Ämne: Expediering beslut GR:s förbundsstyrelse § 243. Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022

Till kommunstyrelsen!
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022
Här expedieras beslut § 243 samt handling från GR:s förbundsstyrelse 2021-02-12 enligt
rubrik.
Kommunernas beslut bör vara GR tillhanda senast 2021-04-30.
Beslutet skickas till diarium@goteborgsregionen.se
Med vänlig hälsning
Gunnel Rydberg
----------------------------------------

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Göteborgsregionen (GR)
Förbundsledningen
Telefon: 031-335 50 74
SMS: 070-206 90 36
www.goteborgsregionen.se
---------------------------------------Följ oss
www.facebook.com/goteborgsregionen
www.linkedin.com/company/goteborgsregionen
Prenumerera
www.goteborgsregionen.se/nyhetsbrev

Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-02-12
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 243. Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022
Diarienummer: 2017-00284.60
Beslut
Förbundsstyrelsen ställer sig för sin del bakom och rekommenderar
medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till förlängning av
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022.
Sammanfattning av ärendet
Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till förlängning av
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022. Västkoms
styrelse rekommenderade samtidigt kommunalförbunden att rekommendera
medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen. Handlingsplanen togs
fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland
(NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan. Den syftar bland annat till att
stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och
gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan.
Beslutsunderlag
•

TU Västkom 2020-11-24

•

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022

Skickas till
Medlemskommunerna

Vid protokollet:
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Justeras:
Axel Josefson
Ordförande
Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Förbundsstyrelsen – ärende 9
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-01-04, diarienummer: 2017-00284.60

Handlingsplan för psykisk hälsa 20182022
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att för sin del ställa sig bakom samt
rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till förlängning
av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022.

Sammanfattning av ärendet
Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till förlängning av
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022. Västkoms
styrelse rekommenderade samtidigt kommunalförbunden att rekommendera
medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen. Handlingsplanen togs
fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG)
inom ramen för vårdsamverkan. Den syftar bland annat till att stärka kommuner
och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att
minska den psykiska ohälsan.

Beslutsunderlag
• TU Västkom 2020-11-24
• Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
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2020-11-24
Tjänsteutlåtande
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom

Till VästKoms styrelse

Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022
Förslag till ställningstagande
•

VästKoms styrelse ställer sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022 samt rekommenderar
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om
handlingsplanen.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan huvudmännen på
länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag
som lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för
psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra
Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i
Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan.
Handlingsplanen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att
främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan.
2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete och
handlingsplanen föreslås därför förlängas t o m 2022. Den länsgemensamma
styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa ställde sig den 15 oktober bakom en
förlängning av handlingsplanen med mindre revideringar. Bedömningen var att målen är
fortsatt aktuella och det är nu arbetet börjar göra skillnad.
Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på områden
där vi i Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla
våra gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god
samverkan.
För att undvika glapp i samverkan och säkerställa att det finns gemensamma mål och
strategier efter 2022 behöver ett parallellt arbete med att utarbeta en handlingsplan för
2023 och framåt påbörjas.
Ann-Charlotte Järnström

Anneli Assmundson Bjerde
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VästKom

Chef välfärdsutveckling
VästKom
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Förlängd!

Med mindre justeringar

Bakgrund

Förlängd handlingsplan

År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) överenskommelsen “Stöd
till riktade insatser inom området psykisk hälsa”.
Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka
kommuner och regioner i arbetet med att främja
psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska
den psykiska ohälsan. Huvudmännen får ekonomiskt
stöd för att stärka och utveckla sina insatser inom
området och för det gemensamma arbetet att ta
fram regionala handlingsplaner.

Uppföljning av handlingsplanen 2019 visade att målen
fortfarande är aktuella. Därför har den länsgemensamma
styrgruppen rekommenderat huvudmännen att förlänga
handlingsplanen till och med 2022.
Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och
prioriteringar fortsätter som tidigare.

Förändringarna

Sex indikatorer har tillkommit. De nya indikatorerna
är markerade i i dokumentet med “NY!”. Några av
de länsgemensamma aktiviteterna har slutförts vilket
framgår under respektive aktivitet.

Denna handlingsplan är gemensam för Västra
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via
kommunalförbunden och VästKom samt Nationell
Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra
Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Tre indikatorer har utgått: Antal personer med missbruk
och/eller beroende utskrivna enligt LVM, Undvikbara
slutenvårdstillfällen och Standardiserade bedömningsmetoder
för föräldraförmåga.

www.vardsamverkan.se/
handlingsplanpsykiskhalsa
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Vi sätter ljus på skavet

åt om vi befinner oss i stora Göteborg, i något mindre
Skövde eller i lilla Dals-Ed. I arbetet med att ta fram
handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera
och sätta ljus på områden där det skaver extra mycket,
där vi alla vill åt samma håll, där alla måste bidra och
göra det samtidigt.

Den mänskliga rättigheten till bästa uppnåeliga fysiska
och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor,
verkar och vistas i Västra Götaland. Samverkan över
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en
förutsättning för att uppnå detta.

Syfte med handlingsplanen

Anställda och politiker inom regionens alla delar och
i alla kommuner gör sitt bästa – det tas fram planer,
det satsas, det följs upp och det utvecklas. Var och
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra, men i
mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi
dem för att istället se till den enskildes behov. Vi vet
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte

Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer
för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god
samverkan.

Fokusområden
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa
anges även i den nationella överenskommelsen och
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda
effektiva insatser till de som drabbats.

Förbyggande och främjande arbete
Tillgängliga tidiga insatser
Enskildas delaktighet och rättigheter
Utsatta grupper

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet
med framtagandet av handlingsplanens mål och
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för
varje fokusområde.

Ledning, styrning och organisation

Process för framtagande

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för
handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgruppen ska följa
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens
delar och ansvara för återrapportering såväl till VVG
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna.
I styrgruppen finns representanter från de sex
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri,
primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social
hållbarhet. Styrgruppen leds av representanter från
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård.

Organisation

Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans så
att alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt –
strävar åt samma håll ställer krav på gemensamma
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de
49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns
sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan.
År 2017 förändrades sammansättningen och
gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland
(VVG). Deltagare i VVG är en representant från
varje huvudman (kommun och region) utsedda via
delregional vårdsamverkan. Uppdraget är att identifiera
gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling,
stödja samordning och skapa förutsättningar för länets
utveckling inom välfärdsområdet.

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred
front med deltagande tjänstemän från kommun och
region från samtliga vårdsamverkansområden i syfte
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners,
brukarföreträdare, representanter från HBTQcommunityt och nationella minoriteter.

3

Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland

Delregional vårdsamverkan

Kommunerna i
Västra Götaland

Styrgrupp
Psykisk hälsa

Regionens
verksamheter

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Genomförande

Uppföljning

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen
för några av målen.

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en
användarmanual och ett excel-ark för
baslinjemätning. Dessa finns att hämta på
www.vardsamverkan.se. Här publiceras också
resultatet av de årliga uppföljningarna.

Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det
ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala
och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar
till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader
som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans
med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och
brukarföreträdare på lokal nivå.

Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen.
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer
och resultat, och därigenom stimulera och initiera
förbättringsarbete.

4

Fokusområden och mål för vuxna

1. Förbyggande och främjande arbete

Mål
1.1

Indikatorer

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv.
Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas
genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om
att tidigt uppmärksamma varningssignaler, identifiera, ge stöd
och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att
utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid
som en utväg.

•
•
•

Antal suicid i befolkningen.
Antal suicidförsök i befolkningen.
Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet
•

Länsgemensam handlingsplan för
suicidprevention ska tas fram i enlighet
med Folkhälsomyndighetens uppdrag.
Framtagen 2020: Det goda livet i
Västra Götaland – Handlingsplan för
suicidprevention 2020-2025.

2. Tillgängliga tidiga insatser

Mål
2.1

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få
rätt vård och stöd

Indikatorer
•

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och
psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre
personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen
lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap,
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk
ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få
rätt vård, stöd och behandling.
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•
•

Aktuella rutiner för samordning inom
äldreomsorgen.
Förskrivning av antidepressiva läkemedel i
befolkningen.
NY! Andel äldre med äldreomsorg som
har besvär av ängslan, oro eller ångest.

3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Mål
3.1

Indikatorer

Personer som har behov av samordnade
insatser ska ha en SIP

•
•
•

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och
region ska upprätta en samordnad individuell plan
(SIP) när en person har behov av insatser från båda
huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får
sina behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och
sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning
mellan verksamheter inom en huvudman.

Mål
3.2

Upprättande av SIP i befolkningen.
Uppföljning av SIP i befolkningen.
Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
•

Vid behov revidera den länsgemensamma
riktlinjen och stödmaterialet för SIP.
Revidering genomförd 2020.
Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för
SIP till Styrgrupp IT i Väst (SITIV).
Digital SIP finns i IT-stödet SAMSA.
Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet
med SIP – hur blir det för den enskilde?
Rapport framtagen: “Jag lever mitt liv mellan
stuprören” Brukarrevision av Samordnad
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.

•

•

Brukarföreträdare ska vara delaktiga
i utvecklingsarbete

Indikatorer
•

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en
hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional,
regional och nationell nivå och varje insats behöver
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är.

Systematiskt samarbete med
brukarorganisationer.

Tips!
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på
www.vardsamverkan.se/sip
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4. Utsatta grupper

Mål
4.1

Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt
bemötande i kontakterna med kommunerna och
regionen

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning,
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga
rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar individer i
enskilda möten ska också öka.

Mål
4.2

Indikator
•
•

Klagomål med avseende på bemötande
inom socialtjänst och sjukvård.
Ny! Andel äldre med äldreomsorg som
uppger att de brukar bli bra bemötta av
personalen.

Länsgemensam aktivitet
•

Se över och, vid behov, ta fram
länsgemensamt utbildningsmaterial
om t ex rättighetslagstiftning och
diskrimineringsgrunder.

Indikatorer

Personer med missbruk, psykisk ohälsa
och/eller komplex problematik ska få
integrerade insatser

•
•

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en
väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med två eller
flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får vård och
behandling parallellt och samordnat. Vård- och stödinsatser från
olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras
för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att
förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till
undvika slutenvård.

Case management till personer med psykisk
sjukdom.
Aktuella rutiner för samordning inom
socialtjänsten.

Länsgemensam aktivitet
•

Uppföljning av delregionala/lokala
tillämpningar av “Överenskommelse om
samarbete mellan Västra Götalandsregionen
och kommunerna i Västra Götaland kring
personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk”.

5. Ledning, styrning och organisation
Mål
5.1

Invånare ska få tillgång till evidensbaserade
metoder inom vård, stöd och behandling

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som
finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta
vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent
av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna
genom att satsa på de metoder som gör störst nytta. Det
finns nationella riktlinjer för målgrupper som är gemensamma
för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och
omsorg bör satsa på.
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Indikatorer
•
•
•
•

Standardiserade bedömningsmetoder
inom missbruk- och beroendeverksamhet.
Standardiserade bedömningsmetoder för
utredning av alkoholmissbruk.
Standardiserade bedömningsmetoder för
utredning av drogmissbruk.
Ny! Rekommenderad behandling vid
psykiatriskt tillstånd.

Länsgemensam aktivitet
•

Inrättande av regionalt resurscentra för
psykisk hälsa.

Fokusområden och mål för barn och unga

1. Förbyggande och främjande arbete

Mål
1.1

Indikatorer

Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets
hela uppväxt

•
•

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort.
Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd
utifrån sina och barnens behov när det behövs. Det kan gälla
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med
psykisk ohälsa och/eller missbruk.Verksamheter som arbetar
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år.

Mål
1.2

Manualbaserad insats för föräldrastöd.
Ny! Föräldraprogram om alkohol och
droger i grundskolan.

Indikatorer

Alla elever ska lämna grund- och
gymnasieskolan med godkända betyg

•

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet
i Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv.
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan.
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•
•

Andel elever som fullföljt
gymnasieutbildningen inom tre år.
Andel elever utan godkända betyg från åk 9.
Andel elever med betydande frånvaro från
skolan.

2. Tillgängliga tidiga insatser

Mål
2.1

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt
insatser i rätt tid

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra
utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som “första
linjen” är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykiska
hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgår
från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper
barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga
problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp.

Mål
2.2

Indikatorer
•
•
•
•

Barn och unga med psykiatrisk diagnos
som vårdats i slutenvård.
Standardiserade bedömningsmetoder
för utredning av missbruk.
Ny! Andel barn och unga som får en
första bedömning vid BUP inom 30
dagar.
Ny! Andel barn och unga som fått
bedömning och vård för psykisk
ohälsa/sjukdom på en vårdcentral.

Indikatorer

Förebygga och uppmärksamma bruk av
alkohol och narkotika bland unga

•

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och
socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott
vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med
individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommande/
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt
med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan
behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att
tidigt identifiera dessa unga.
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•
•
•

Andel elever med riskkonsumtion av
alkohol i åk 9.
Andel elever med riskkonsumtion av
alkohol i gymnasiet år 2.
Andel elever som någon gång använt
narkotika i åk 9.
Andel elever som någon gång använt
narkotika i gymnasiet år 2.

Länsgemensam aktivitet
•

Sammanställa kunskap och ta fram
ett regionalt inriktningsdokument
för integrerade verksamheter/
mottagningar för unga.
Framtaget 2020: Länsgemensamt
inriktningsdokument för regionen
och kommunerna i Västra Götaland
för Organiserat integrerat arbete för
personer med psykisk ohälsa, missbruk
och beroende.

3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Mål
3.1

Barn och unga som har behov av
samordnade insatser ska ha en SIP

Indikatorer

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region
ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en
person har behov av insatser från båda huvudmännen.
I Västra Götaland finns från 2020 en överenskommelse
om samverkan för barn och ungas hälsa. I den har tidigare
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och
närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och
sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan
verksamheter inom en huvudman.

Mål
3.2

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i
utvecklingsarbete

•
•
•

Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år.
Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år.
Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
•

Revidering av Västbus riktlinjer och
stödmaterial.
Överenskommelse om samverkan för
barn och ungas hälsa fastställs 2020.

Indikator
•

Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs
på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som
möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera
vad god kvalitet är.

Tips!
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på
www.vardsamverkan.se/sip
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4. Utsatta grupper

Mål
4.1

Ingen ska diskrimineras eller uppleva
negativt bemötande i kontakterna med
kommunerna och regionen

Indikator
•

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras
till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det
påverkar unga i enskilda möten ska också öka.

Klagomål med avseende på bemötande
inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet
•

Se över och, vid behov, ta fram
länsgemensamt utbildningsmaterial
om t ex rättighetslagstiftning och
diskrimineringsgrunder.

5. Ledning, styrning och organisation

Mål
5.1

Indikatorer

Nollvision om suicid i Västra Götaland

I flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna
och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt
liv. I Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med
förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid
så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad
samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i Västra
Götaland ska behöva se suicid som en utväg.
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•
•
•

Antal suicid i befolkningen 0-19 år.
Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år.
Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter
•

•

Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyndighetens uppdrag.
Framtagen 2020: Det goda livet i Västra
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention
2020-2025.
Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg
(SPISS).

Grafisk formgivning: Josefin Lantz, kommunikatör
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Sektor socialtjänst
Diarienummer:OAN.2021.120
Datum: 2021-03-29
Enhetschef arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten Ulrika Sten Sporrong
Socialnämnden

Riktlinjer ekonomiskt bistånd
Förvaltningens beslutsförslag till socialnämnden
Sektor socialtjänst föreslår socialnämnden besluta
att anta föredragna Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2021 att gälla från och med 2021-05-01 och
tills vidare,
att nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Sammanfattning
Genom det ekonomiska biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät för människor som inte själva kan
tillgodose sina behov och är tänkt som en tillfällig lösning. Den enskilde har själv ett eget
ansvar för sitt liv. Detta innebär att alla möjligheter som finns till egen försörjning ska
utnyttjas innan rätten till bistånd träder in. Den enskilde har inte bara rättigheter utan även
skyldigheter för att rätten till bistånd ska vara aktuellt. Den enskilde är ytterst ansvarig för att
bli självförsörjande. Varje individ ska bli sedd utifrån sin livssituation. Vad som kan anses
vara skälig levnadsnivå utöver riksnormen anges i lagen och dessa riktlinjer. Det gäller såväl
kostnader inom försörjningsstödets ram som övrigt ekonomiskt bistånd till livsföringen i
övrigt. Bidrag utöver norm ska utges restriktivt.

Iréne Blomqvist
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg

Ulrika Sten Sporrong
Enhetschef arbetsmarknads- och
försörjningsstödsenheten

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Riktlinjer ekonomiskt bistånd, 2021-03-29
Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2021
Förslag till ändringar norm och vägledande 2021

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Enhetschef arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten
För kännedom:

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Ärendet
Riktlinjerna gäller för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd i Ale kommun. Riktlinjernas
syfte är att säkerställa rättssäkerhet och en så hög grad av likabehandling som möjligt.
Riktlinjerna ska ge stöd i det praktiska arbetet med utredningar, bedömningar och beslut. De
ska ge stöd i att tolka lagstiftningen genom de individuella behovsbedömningar som alltid ska
göras. Bedömningarna ska utifrån detta perspektiv vara stringenta och restriktiva. Reglerna i
socialtjänstlagen innebär att var och en i första hand är skyldig att själv försöka tillgodose sitt
behov och att det ekonomiska biståndet ska vara en tillfällig hjälp. Grunden är därför att den
enskilde ska klara sin försörjning på egen hand genom lönearbete, inte genom ekonomiskt
bistånd. Därför ska den som är arbetslös och söker försörjningsstöd erbjudas ett strukturerat
stöd i att söka arbete för att på så sätt uppnå egenförsörjning. Biståndet ska tillförsäkra den
enskilde en skälig levnadsnivå. Försörjningsstöd är ett tillfälligt ekonomiskt stöd.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Riktlinjernas syfte är att säkerställa rättssäkerhet och en så hög grad av likabehandling som
möjligt. Enligt proposition 1996/97:124 ska barnperspektivet särskilt beaktas när familjer
ansöker om ekonomiskt eller annat bistånd hos socialtjänsten. Under handläggningen ska
barnets bästa alltid beaktas och dokumenteras.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ger riktlinjerna vägledning för
handläggningen av ekonomiskt bistånd. Kommunens riktlinjer utgör ett komplement till rätten
till bistånd - 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Tillsammans med delegeringsordning,
prejudicerande domar och förordningar ska riktlinjer ekonomiskt bistånd utgöra grunden för
arbetet med ekonomiskt bistånd i Ale kommun. Lagen är överordnad riktlinjerna. Riksnormen
fastställs varje år av regeringen. Den bygger på kostnadsberäkningar som årligen genomförs
av Konsumentverket. Socialtjänstlagens ramlagskaraktär innebär att kommunen har en stor
frihet att utforma verksamheten och insatser efter skiftande lokala förutsättningar.
Remissyttrande
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutets genomförande
Dessa riktlinjer ersätter dokumentet Riktlinjer Ekonomiskt bistånd 2020 (Norm och
vägledande bestämmelser ekonomiskt bistånd 2020), OAN 2020.32. Riktlinjerna ska ge stöd i
det praktiska arbetet med utredningar, bedömningar och beslut. De ska ge stöd i att tolka
lagstiftningen genom de individuella behovsbedömningar som alltid ska göras.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att riktlinjerna ska antas i sin helhet. Riktlinjerna gäller för
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd i Ale kommun. Riktlinjernas syfte är att säkerställa
rättssäkerhet och en så hög grad av likabehandling som möjligt.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Förslag till ändringar norm och vägledande 2021:

Akut boende: Borttaget att vuxenenheten ansvarar för utredning och beslut angående akut tak över
huvudet. Ändring av enhetens namn. Ändrat till att 1e socialsekreterare har delegation i högst 1
månad enligt nya delegationsordningen.
Arbetslösa unga vuxna: ”och AME kring enskilda” borttaget. Stycke om veckovisa möten IAA
borttaget (Finns inte kvar).
Arbetslösa vuxna: Samverka med arbetsmarknadsenheten ändrat till: samverka med
arbetsmarknadscoach.
Barnperspektiv: Tillägg sista punkten: Varje år i mars månad genomförs en sammanställning av
antalet barnfamiljer….
Bilinnehav: Borttaget: Ingen rådrumstid föreligger vid försäljning av bil, försäljning kan ske
omgående.
Boendekostnad: Specifika belopp är borttagna och finns istället i rutin. Detta då beloppen justeras
årsvis enligt Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara
bostadskostnad.
Elkostnad: Belopp borttagna, elkostnad beviljas till faktisk skälig kostnad (ej överstigande 10% av
basbelopp varannan månad enligt delegation). Om elkostnaden plötsligt ökar ska det utredas.
Tidigare har ett visst antal kwh per månad beviljas beroende på boendeform och antal personer i
hushållet. Detta har varit omständligt och tidskrävande och inget som skulle kunna automatiseras.
Försäkringar: Borttaget specificerat alla belopp utifrån antal i hushållet (rutin ska finnas med belopp)
Kläder och skor: Stycke om kläder vid vård och behandling borttaget (på grund av ändring under
”Reducerad norm”.
Kosttillägg/specialkost: Borttagen mening: Personer som ordinerats fettreducerad kost ska alltid
utbildas och följas upp av dietist.
Matpengar: Tillägg i ”I vilka situationer”. I väntan på nybesök
Reducerad norm: Under stycke Vid vistelse på institution/särskilda boenden framgår det att det ofta
ingår mat på boenden. Riksnormen bör reduceras med beloppet för just livsmedel. Tidigare har
personer på tex behandlingshem beviljats 1500 kr/månad vilket dels varit svårt att förklara hur
beloppet räknats ut och personerna har då ofta ansökt om extra kostnader för tex kläder. Om
personerna beviljas full riksnorm som reduceras med beloppet för just livsmedel kommer personerna
få bistånd till kläder, hygien m.m.
Separation/skilsmässa: Borttagen text i stycke 2.
Sjukskrivna: Punktform av vad som ska framgå i läkarintyget borttaget. Detta på grund av att vi inte
har rätt att kräva exempelvis redovisning av diagnos.
Tandvård: Ny delegation för 1e socialsekreterare (enligt nya delegationsordningen)
Telefon: Kostnad för installation av fast telefon borttaget.

Utländska medborgare: Tillägg: Svenska medborgare som befinner sig utomlands (så kallat konsulärt
ekonomiskt bistånd).
Våld i nära relation: Ändrat att anmälan ska göras till mottagningsenheten och barn- och
ungdomsenheten.

Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2021

Antagen av socialnämnden:
Ansvarig sektor:
Ikraftträdande
Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

2021-04-29
socialtjänst
2021-05-01
Gäller tills vidare
Årligen, mars månad
OAN.2021.120
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1

Inledning och syfte
Kommunens riktlinjer utgör ett komplement till Rätten till bistånd - 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen. Tillsammans med delegationsordning, prejudicerande domar och
förordningar ska ”Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2021”, utgöra grunden för arbetet med
ekonomiskt bistånd i Ale kommun. Lagen är överordnad riktlinjerna. Riksnormen
fastställs varje år av regeringen. Den bygger på kostnadsberäkningar som genomförs av
konsumentverket. Socialtjänstlagens ramlagskaraktär innebär att kommunen har en stor
frihet att utforma verksamheten och insatser efter skiftande lokala förutsättningar.
Riktlinjerna ska ge stöd i det praktiska arbetet med utredningar, bedömningar och
beslut. De ska ge stöd i att tolka lagstiftningen genom de individuella
behovsbedömningar som alltid ska göras, då varje individ ska bli sedd utifrån sin
livssituation. Riktlinjernas syfte är att säkerställa rättssäkerhet och en så hög grad av
likabehandling som möjligt. Bedömningarna ska utifrån detta perspektiv vara stringenta
och restriktiva.
Genom det ekonomiska biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät för människor som inte själva kan
tillgodose sina behov och är tänkt som en tillfällig lösning. Den enskilde har själv ett
eget ansvar för sitt liv. Detta innebär att alla möjligheter som finns till egen försörjning
ska utnyttjas innan rätten till bistånd träder in. Den enskilde har inte bara rättigheter
utan även skyldigheter för att rätten till bistånd ska vara aktuellt. Den enskilde är ytterst
ansvarig för att bli självförsörjande. Riktlinjerna gäller för försörjningsstöd och
ekonomiskt bistånd i Ale kommun.
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2

Akut boende

Vid akut bostadslöshet där den enskilde står utan tak över huvudet för natten kan
socialtjänsten vara skyldig att utge bistånd för att undvika en nödsituation, om det är det
enda sättet för den enskilde att uppnå en skälig levnadsnivå. Vilket bistånd socialtjänsten då
beviljar beror på den sökandes situation och behov. Ansökan om akut bistånd till tak över
huvudet ska inte förväxlas med ansökan om annat mer långsiktigt boende.
Ekonomiskt bistånd till akut boende på vandrarhem kan beviljas om det är det enda sättet att
undvika en akut nödsituation och då inga särskilda omständigheter som talar emot detta
föreligger. Huvudregeln är att bistånd för ensamstående vuxen beviljas till boende i sovsal
om inte särskilda omständigheter föreligger. För att vara berättigad till ekonomiskt bistånd
till kostnad för vandrarhem krävs att den enskilde visar att den gör vad den kan för att
försöka lösa sin situation på annat sätt. Detta innebär att den enskilde även har undersökt i
sitt nätverk om akut lösning kan erbjudas tillfälligt.
Biståndsbeslut skall tas per vecka med krav på att den enskilde aktivt medverkar i
bostadssökande och löpande redovisar sökta bostäder och försök till andra akuta lösningar.
Hushåll med barn
Om en barnfamilj är akut bostadslös ska samråd alltid ske med barn- och ungdomsenheten
för en gemensam bedömning av vilket bistånd som bäst kan tillgodose barnens behov i den
akuta situationen, samt för upprättande av planering för hur familjen kan ta sig ur sin akuta
bostadslöshet. Bedöms behovet kunna tillgodoses genom tillfälligt bistånd på vandrarhem
ansvarar arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten för beslut och verkställighet i
enlighet med enhetens riktlinjer/delegation enligt nedan. Bedöms behov föreligga om andra
akuta boendelösningar ansvarar barn och ungdomsenheten för beslut och verkställighet.
Vuxen med sociala problem och/eller psykisk ohälsa
Om en vuxen akut bostadslös person har andra problem som kan vara viktiga för att bedöma
biståndsbehov så som missbruk eller svårare psykisk ohälsa, ska kontakt alltid tas med
vuxenenheten och/eller biståndsenheten.
För sökande med svårare psykisk ohälsa som kan ställa särskilda krav på akut tak över
huvudet lösning bör detta ske i samråd med vuxenenheten, biståndsenheten och
arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten.
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Våld i nära relation
Om en vuxen person är i behov av akut boende på grund av våld i nära relation (VINR) ska
bedömning göras om huruvida personen är i behov av skyddat boende. Om personen
ansöker om skyddat boende ansvarar vuxenenheten för utredning och beslut. Om personen
inte är i behov av skyddat boende ansvarar arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten
för utredning och beslut om akut bistånd i form av vandrarhem.

Delegation
1:e socialsekreterare på försörjningsstöd har delegation på bistånd till vandrarhem eller
motsvarande med 3 % av basbeloppet per dygn och högst 1 månad. Kostnader utöver det
beslutas av enhetschef.
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3 Arbetshinder sociala skäl
Försörjningsstöd kan utgå till arbetslösa personer som av olika skäl just nu inte kan stå till
arbetsmarknadens förfogande, men som saknar sjukintyg från läkare. Det kan till exempel
röra sig om personer med ett omfattande missbruk eller personer som har andra sociala
problem som vid tidpunkten för ansökan om försörjningsstöd omöjliggör ett deltagande i
arbetsmarknadsrelaterade åtgärder eller saknar förmåga att klara ett arbete helt eller delvis.
Missbruksproblematik
När handläggare har grundade skäl att misstänka att den sökande har en pågående
missbruksproblematik som påverkar arbetsförmågan ska detta utredas. I dessa fall kan
nämnden ställa krav på att den enskilde medverkar i utredning av arbetsförmåga för rätten
till bistånd försörjningsstöd. Den biståndssökande kan även ha ett ansvar att delta i planerade
vårdinsatser då annars oklarheter om missbrukets pågående omfattning kan uppstå.
Observera att krav aldrig kan ställas att den sökande ska delta i rehabiliterande insatser för
rätten till försörjningsstöd, men att en förutsättning för att försörjningsstöd ska beviljas är
deltagande i de åtgärder som är nödvändiga för att en utredning av hans/hennes
arbetsförmåga kopplad till misstänkt missbruk ska kunna göras.
Exempel på utredningsmetoder som kan bidra till kartläggning av förekomst av
missbruksproblematik:
•
•
•

inhämta den sökandes egen beskrivning av sitt användande av alkohol eller andra
droger
drogtester/alkotester, används när det är nödvändigt för att utreda huruvida den
sökande använder droger eller inte, och i vilket omfattning
tidigare erfarenhet på arbetsmarknaden eller i arbetsmarknadsåtgärder

Om den sökande har en konstaterad missbruksproblematik ska bedömning göras ifall detta
hindrar honom/henne från att stå till arbetsmarknadens förfogande helt eller delvis och
ställning tas kring om andra behov av insatser istället föreligger. Vid utredning används
ovan nämnda utredningsmetoder. Vuxenenhetens utredning kan också bidra till kartläggning
av den sökandes arbetsförmåga.
Bedömningen ligger därefter till grund för vilka krav som ska ställs på den enskilde vid
ansökan om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kan utgå under utredningstid, under
förutsättning att den sökande deltar i utredningen.
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Om utredning visar att den sökande helt eller delvis saknar förmåga att stå till
arbetsmarknadens förfogande på grund av en missbruksproblematik har socialtjänsten
ansvar för rehabiliterande och motiverande insatser. Vid konstaterat missbruk ska alltid
socialsekreterare på vuxenenheten medverka för utredning och bedömning av
biståndsbehov.
Konstaterat arbetshinder vid missbruk
Utgångspunkten är att biståndssökande som befinner sig i ett aktivt och konstaterat missbruk
som helt eller delvis hindrar honom/henne att stå till arbetsmarknadens förfogande i första
hand skall erbjudas vård och behandlingsinsatser för att uppnå drogfrihet.
Den enskilde har vid aktivt missbruk ansvar för att delta i planerade möten med
arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten som är nödvändiga för att pröva den
enskildes behov av försörjningsstöd, samt för att kunna avgöra hur försörjningsstödet skall
utbetalas för att det inte skall medverka till att förvärra missbruksproblematiken. Beroende
på den enskildes situation och förmåga kan försörjningsstödet reduceras eller helt eller
delvis utbetalas på ett sätt som säkerställer att det går till avsett ändamål. Detta görs om det
finns en påtaglig konkret risk för att den sökande använder biståndet till annat än avsett
ändamål och/eller försätter sig i risk för en nödsituation.
Motiverande insatser
När den sökande har en konstaterad missbruksproblematik som hindrar honom/henne från
att stå till arbetsmarknadens förfogande, men avböjer lämpliga rehabiliterande insatser har
socialtjänsten ansvar för att arbeta motiverande med den sökande. Alla handläggare som
kommer i kontakt med en person med missbruksproblematik, där drogfrihet är en
förutsättning för det egna ärendets utveckling och måluppfyllelse, ansvarar för
motivationsarbetet. Ett MI-inriktat förhållningssätt används, tillsammans med lämpliga
tekniker förknippade med MI. Motivationsarbete kan ske tillsammans med handläggare på
vuxenenheten.
Andra sociala skäl
Andra sociala skäl som hindrar den sökande från att stå till arbetsmarknadens förfogande
fullt ut kan exempelvis vara problem i familjen, som skolvägran hos barn eller svårare
familjeproblem, eller ohälsa hos sökande som inte är villig att delta i vård och behandling
hos sjukvården. Biståndssökande som bedöms ha en svårare psykisk ohälsa som bidragande
anledning till social problematik, och som kräver vård och behandlingsinsatser, ska
motiveras till detta.
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4

Arbetslösa unga vuxna

Försörjningsstöd kan utgå till arbetslösa unga vuxna (18-25 år) som inte kan försörja sig
genom arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd, på samma sätt som till vuxna. Arbetet
med arbetslösa unga vuxna upp till 25 års ålder är ett prioriterat område. En förutsättning för
att den enskilde ska vara berättigad ekonomiskt bistånd är att han/hon står till
arbetsmarknadens förfogande och är aktivt arbetssökande på samma sätt som beskrivs under
arbetslösa vuxna.
Samverkan med Arbetsförmedlingen
Målsättningen är att tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten
erbjuda den unge en relevant åtgärd såsom söka jobbaktivitet, arbetsträning, praktik eller
liknande inom 14 dagar från ansökningstillfället med syfte att öka den enskildes förmåga till
självförsörjning. Parterna skall verka för att samordna insats och genomförandeplan samt
uppföljning.
Enligt 4 kap 4 § SoL kan ungdomar under 25 år, som får ekonomiskt bistånd under viss tid
och som inte kan beredas någon lämplig arbetsmarknadsåtgärd genom arbetsförmedlingen,
anvisas till kompetenshöjande eller arbetsrehabiliterande insatser inom kommunfinansierade
verksamheter. Samråd ska ske med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas.
Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller kompetenshöjande
verksamhet kan fortsatt ekonomiskt bistånd vägras (helt avslås) eller nedsättas (reduceras)
med stöd av 4 kap 5 § SoL. Beslut att vägra eller reducera det ekonomiska biståndet kan
också fattas enligt 4 kap1§ SoL. Vid enstaka ogiltig frånvaro reduceras det ekonomiska
biståndet med ett dagsbelopp per utebliven dag, se rutin för ogiltig frånvaro.
Genomförandeplan
Handläggande socialsekreterare och den enskilde ska gemensamt upprätta en skriftlig
genomförandeplan. Genomförandeplanen skall upprättas om den enskilde bedöms vara i
behov av ekonomiskt bistånd längre tid än tre månader. Genomförandeplanen skall upprättas
i samråd med de parter som ingår i planeringen, det vill säga den enskilde,
Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten. Syftet med planen är att skapa en tydlig
struktur för genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Vad som ska göras, vem
som ska göra vad, när och hur det ska göras.
Planen skall innehålla kortsiktiga och långsiktiga mål för att den enskilde skall bli
självförsörjande och datum för när planen skall följas upp. Det ska framgå av planen vad den
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enskilde ska uppfylla för villkor för rätten till bistånd. Den enskilde skall underteckna
planen.
Arbetslöshetsersättning
Samma rätt till arbetslöshetsersättning gäller som för arbetslösa vuxna. När en ung vuxen
upp till 25 år har varit registrerad som aktivt arbetssökande i 90 dagar skrivs han/hon in i
Arbetsförmedlingens jobbgaranti för unga. Det innebär bland annat att den sökande har rätt
till ersättning i form av aktivitetsstöd. Aktivitetsstöd beviljas av Arbetsförmedlingen, men
beräknas och utbetalas av Försäkringskassan. Socialtjänsten har rätt att ta del av information
om hur mycket som betalats ut till en enskild sökande, denna information finns i
bastjänsterna i Treserva.
Förälders försörjningsskyldighet
Föräldrar har underhållsskyldighet gentemot barn enligt 7 kap Föräldrabalken (FB).
Underhållsskyldigheten upphör då barnet fyller 18 år eller vid senare tidpunkt då barnet
slutar gymnasieskolan, dock senast när den unge fyller 21 år. Denna underhållsskyldighet
gäller oavsett om den studerande bor i föräldrahemmet eller ej.
Ansöker ungdom vars föräldrar är underhållsskyldiga skall denne i första hand hänvisas till
sina föräldrar. Vid behov kan föräldrarna ansöka om ekonomiskt bistånd för prövning ifall
de har behov av försörjningsstöd för att kunna försörja sitt barn.
Ungdomar som avbryter sina gymnasiestudier har ansvar för att planera för sin försörjning,
och ska i första hand hänvisas/motiveras tillbaka till studierna.
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5

Arbetslösa vuxna

Rätten till försörjningsstöd vid arbetslöshet förutsätter att man står till arbetsmarknadens
förfogande på heltid och söker och tar lämpligt arbete. Deltidsarbeten, tillfälliga arbeten,
vikariat med mera eller arbeten utanför det yrkesområde eller geografiska område där man
tidigare arbetat ska också sökas i avvaktan på att finna heltidsarbete.
Aktivt arbetssökande
Innan försörjningsstöd beviljas skall den sökande redogöra för på vilket sätt han/hon står till
arbetsmarknadens förfogande.
Arbetslös och arbetsför vuxen ska vara registrerad som arbetssökande hos
Arbetsförmedlingen, och vid varje ansökningstillfälle redogöra för vilka arbeten som sökts.
Den enskilde ska vara aktivt arbetssökande varje vardag om han/hon är arbetssökande på
heltid. Med aktivt arbetssökande menas att man söker alla förekommande arbeten som man
har möjlighet att få: hel- och deltidsanställning, vikariat och timanställning. Om den
enskilde har någon form av arbetshinder som hindrar honom/henne från att stå till
arbetsmarknadens förfogande fullt ut (så som inskränkningar i arbetstid eller
arbetsuppgifter) ska detta styrkas med läkarintyg eller annat lämpligt underlag.
Krav om kompetenshöjande eller arbetsrehabiliterande insats
Enligt 4 kap 4 § SoL kan vuxna över 25 som får ekonomiskt bistånd under viss tid och som
inte kan beredas någon lämplig arbetsmarknadsåtgärd genom Arbetsförmedlingen, anvisas
till kompetenshöjande eller arbetsrehabiliterande insatser inom kommunfinansierade
verksamheter. Samråd ska ske med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas.
Samverkan med Arbetsförmedlingen kring enskilda
Skriftligt samtycke till kontakt med Arbetsförmedlingen upprättas. Huvudregeln är att en
kontakt tas med ansvarig handläggare på Arbetsförmedlingen för samverkan kring planering
och för utredning kring rätten till bistånd. Vid behov av fördjupad samverkan kring
planering bokas 3-partsmöte med handläggare på Arbetsförmedlingen. Vid osäkerhet kring
vem som är handläggare kontaktas Arbetsförmedlingens utsedda kontaktperson för Ale.
Om en sökande uppmanas att registrera sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och
kännedom finns om att denne har ett ökat behov av samverkan mellan socialtjänsten och
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Arbetsförmedlingen kontaktar handläggaren Arbetsförmedlingen i förväg. Eventuellt bokas
3-partsmöte för inskrivning.
Samverkan med arbetsmarknadscoach kring enskilda
Aktualisering för kartläggning och kompetenshöjande insatser genom arbetsmarknadscoach
sker genom remiss från ansvarig handläggare. Samverkan kring och uppföljning av enskilda
sker löpande mellan coach och handläggare.
Arbetslöshetsersättning
Om den enskilde har varit medlem i en a-kassa bör han/hon vara berättigad till
arbetslöshetsersättning. Om den enskilde inte varit medlem i en a-kassa kan han/hon ändå
söka ersättning på grundnivå från alfakassan. I vissa fall, till exempel om den enskilde har
överskridit tidsgränsen för a-kassa eller om han/hon har aktiv insats via Arbetsförmedlingen,
kan det istället vara aktuellt med aktivitetsstöd. Aktivitetsstöd beviljas av
Arbetsförmedlingen, men beräknas och utbetalas av Försäkringskassan. Socialtjänsten har
rätt att ta del av information om hur mycket som betalats ut till en enskild sökande, denna
information finns i bastjänsterna i Treserva.
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6

Babyutrustning

Kostnad för babyutrustning kan beviljas i samband med barns födelse.
Nödvändig utrustning
Bistånd kan beviljas för anskaffning av barnvagn, säng, sängutrustning, badbalja, skötdyna,
barnstol och en grunduppsättning kläder till en skälig kostnad. En individuell bedömning
skall göras och hänsyn skall tas till om det finns utrustning som kan ärvas av syskon eller
om behovet kan täckas på annat sätt, till exempel genom att låna viss del av utrustningen av
familj eller bekanta.
Kostnad
Biståndet baseras på kostnad för begagnade saker och prisuppgift kan inhämtas från till
exempel Blocket eller andra annonssajter. Undantaget är kläder, skötdyna och
sängutrustning där bistånd kan beviljas till nypris. Att kunna planera för sitt barn är en viktig
del i föräldraskapet varför biståndet till spädbarnsutrustning kan betalas ut helt eller delvis
närmaste veckorna innan planerad födsel
Barnets riksnorm skall beviljas och utbetalas så fort barnet är fött.
Delegation
Socialsekreterare beslutar om kostnad för babyutrustning upp till 10 % av basbeloppet.
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7

Barnomsorg
Barnomsorgskostnad är att anses som en godkänd utgift vid ansökan om försörjningsstöd
om barnet har plats i kommunal barnomsorg eller barnomsorg som kommunen stöder.
Sökande har själv skyldighet att se till att barnomsorgsavgiften är baserad på aktuell
inkomstuppgift, vilket ofta innebär att avgiften nedräknas till noll kronor. Om hushållets
skattepliktiga inkomster understiger 11 000 kr/mån tas ingen avgift ut för barnomsorgen.
Vid delat boende tillse att barnomsorgsavgiften/räkningen är delad utifrån föräldrarnas
respektive inkomst och barnomsorgsbehov.
För barnomsorgsskulder se riktlinje skulder.
Kö till barnomsorg
Huvudregeln är att föräldrarna ska ställa sitt barn i kö till barnomsorg fyra månader innan
barnet fyller ett år, för att möjliggöra återgång till arbete, arbetssökande, studier eller annan
sysselsättning vid barnets ettårsdag. Föräldrarna kan ha sparade dagar kvar av
föräldraledigheten att använda vid till exempel framtida inskolningar. Ibland kan plats i
barnomsorgen erbjudas innan fyra månader har gått från det att barnet ställts i kö, men aldrig
innan barnet är ett år. För utredning av kötid och andra frågor kan kösamordnade inom
barnomsorgen kontaktas med samtycke från den sökande.
Delegation
Socialsekreterare har delegation att besluta om kostnad för barnomsorg enligt kommunens
taxa. Vid kostnader därutöver fattas beslut av arbetsutskottet för individärenden.
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8

Barnperspektiv

Enligt prop. 1996/97:124 skall barnperspektivet särskilt beaktas när familjer ansöker om
ekonomiskt eller annat bistånd hos socialtjänsten. Barnets bästa är inte alltid direkt
avgörande för vilka beslut som fattas, men ska alltid beaktas, utredas och redovisas.
I det dagliga arbetet säkerställes att barnperspektivet och barnkonventionen tas till vara
genom bland annat följande rutiner:
•
•

•

•
•

•
•

I utredning som gäller hushåll med hemmavarande barn eller umgängesbarn ska
alltid barnens situation kopplat till den ekonomiska situationen utredas och
dokumenteras, om det inte är uppenbart obehövligt.
Barnfamiljer med långvarigt biståndsbehov är särskilt prioriterade. Om enheten eller
enskilda handläggare hamnar i en situation där arbetsuppgifter måste prioriteras ska
arbetet fokuseras på familjer med barn i hushållet. Att bidra till att föräldrar blir
självförsörjande kan vara den enskilt viktigaste uppgiften för att förbättra barns
villkor.
Barnfamiljer med biståndsbehov som överskrider ett år ska alltid erbjudas hembesök
för att bedöma barnets behov utifrån hemsituationen. Vid hembesöket utreds bland
annat om barnet har den hemutrustning och den typ av utrymme som behövs för vila,
lek och skolarbete.
Barnfamiljer med långvarigt biståndsbehov ska erbjudas julpeng och sommarpeng
(se respektive separat riktlinje).
Om barn i familjer som uppbär försörjningsstöd har feriearbete ska inkomsten inte
beaktas vid beräkning av familjens ekonomiska bistånd upp till motsvarande ett
prisbasbelopp. Barn får ha ett eget sparande om upp till 15 % av prisbasbeloppet utan
att detta påverkar familjens rätt till ekonomiskt bistånd.
När det kommer till socialtjänstens kännedom att familjer med barn riskerar att bli av
med sin bostad ska detta särskilt följas upp enligt "Rutin vid uppsägning av
barnfamilj".
Varje år i mars månad genomförs en sammanställning av antalet barnfamiljer med
långvarigt bistånd. Barnperspektivet tas upp på APT eller metod.
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9

Begravningskostnader

Begravningskostnader skall ersättas av dödsboet. När tillgångar saknas eller är för knappa
och inte heller maka/make har förmåga att svara för kostnaderna utgår ekonomiskt bistånd
till hela eller del av begravningskostnaden.
Tillgångar i dödsboet
Begravningskostnader går före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet, så som
obetald hyra, hushållsel, telefon eller kostnader för utflyttning och städning av bostaden.
Begravningskostnader går också före eventuella skulder i dödsboet. Om det finns medel på
banken som kan bekosta hela eller delar av begravningskostnaden bör dödsbodelägare
uppmanas att betala faktura på begravning och/eller gravsten så snart som möjligt för att
undvika att banken kvittar eller Kronofogden utmäter tillgångarna.
Rätten till bistånd bedöms utifrån dödsboets ekonomiska situation och inte
dödsbodelägarnas (undantag: se rubrik efterlevandes försörjningsskyldighet nedan).
Socialtjänsten kan dock beakta om den avlidne exempelvis har gett bort eller förmånligt sålt
tillgångar till en dödsbodelägare före dödsfallet.
Försäkringar som faller ut kan vara en tillgång i dödsboet. Även överskjutande skatt kan
vara en tillgång. Observera att besked kring skatten kan komma året efter dödsfallet.
Ibland har en pension (eller annan inkomst) utbetalats till den enskilde efter dödsdagen, som
egentligen inte skulle ha utbetalats. Också detta belopp är att betrakta som en tillgång i
dödsboet som kan användas till begravningskostnader, även om beloppet återkrävs av
Pensionsmyndigheten. Dödsbodelägarna ska då rådas att använda pengarna till
begravningen, och informeras om att skulden kommer att falla när
dödsboanmälan/bouppteckning är antagen av Skatteverket.
Kostnader för begravning och gravsten
Godtagbar kostnad för begravning vid beräkning av ekonomiskt bistånd är maximalt 50 %
av basbeloppet. Kostnaden avser att täcka nödvändiga kostnader för att ordna en skälig
begravning, i form av gravsten/urnsättning, kista, svepning, smyckning, annons,
programblad, transport av urna/kista, begravningsbyråns arvode samt enklare förtäring.
Godtagbar kostnad för gravsten är maximalt 16 % av basbeloppet för liggande sten och 25
% av basbeloppet för stående sten.
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Hänsyn tas till allmänt vedertagna begravningstraditioner och i förekommande fall olika
religiösa och etniska gruppers speciella önskemål om hur en begravning skall ordnas. Den
avlidnes och anhörigas önskemål beträffande formerna för begravningen bör respekteras, om
kostnaden är skälig. Även begravning utomlands godtas upp till maximalt godtagbart belopp
enligt ovan. Som underlag på kostnaden godtas faktura eller liknande underlag med
fastslaget belopp, inte offerter eller annat underlag med beräknade kostnader. Ansökan om
bistånd till betalning av begravningskostnader kan avse reglering av skuld till
begravningsfirma. Om det vid prövning av sådan ansökan konstateras att bistånd till
begravningen skulle beviljats vid dödsfallet kan bistånd beviljas.
Återkrav
Om det är osäkert ifall det finns försäkringar som kan täcka begravningskostnader helt eller
delvis kan socialtjänsten utge ekonomiskt bistånd mot återkrav.
Om det inte står helt klart att dödsboet inte kommer att få återbäring av skatt nästföljande år
ska bistånd beviljas med krav om återbetalning. En av dödsbodelägare undertecknad
fullmakt skickas då till Skatteverket för att överskjutande skatt i så fall ska återbetalas direkt
till socialtjänsten.
Observera att bistånd beviljas enligt 4 kap 2 § SoL och kopplas till återkrav enligt 9 kap 2 §
2 stycket. Detta då bistånd inte kan beviljas som förskott på förmån enligt 4 kap 1 § när det
endast är troligt att en inkomst kommer att komma. Ansökan ska då avslås enlig 4 kap 1 §
med hänvisning till att eventuella inkomster inte kan utredas innan beslut måste fattas och att
behovet kan tillgodoses genom utgivet bistånd enligt 4 kap 2 § SoL. Se vidare
kammarrättens dom 140127 mål nr 3827-13.
Utredning av rätten till bistånd
Dödsboet ansöker om ekonomiskt bistånd till begravningskostnaderna och dödsboet kan
företrädas av en eller flera dödsbodelägare eller av person som har fullmakt från
dödsbodelägare att företräda dem. Vem eller vilka som är dödsbodelägare framgår av
handlingar från Skatteverket och av dödsboanmälan/bouppteckning, i allmänhet är det
efterlevande make/maka eller den avlidnes barn. Om dödsbodelägare vill att endast en av
dem, eller någon annan, företräder dödsboet måste de uppvisa en fullmakt undertecknad av
samtliga dödsbodelägare. En fullmaktsblankett finns i Treserva.
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Om det finns inga eller få tillgångar i dödsboet kan dödsbodelägarna välja om de ska
upprätta en bouppteckning hos Skatteverket eller om de ska upprätta en dödsboanmälan hos
kommunen. Dessa och handlingar som styrker både dödsboet och make/makas inkomster
och tillgångar behövs till dödsboanmälan såväl såsom underlag för ansökan om bistånd till
begravning och gravsten. Ofta har en dödsboanmälan upprättats hos kommunen, som då har
utrett dödsboets ekonomi. Denna utredning kan vara till god hjälp i utredningen av
ekonomiskt bistånd, men observera att vissa saker skiljer en dödsboanmälan från en
bedömning av ekonomiskt bistånd, varför en egen prövning ändå måste göras.
De underlag som behövs till ansökan kan vara följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

släktutredning*
bouppteckning eller dödsboanmälan*
kopia av senaste deklarationen*
uppgifter om kontanter vid dödsdagen*
kontosammanställning/ekonomisk översikt från alla banker*
kontoutdrag från alla konton en månad innan dödsdagen och framåt
uppgifter om eventuella försäkringar som kan tillfalla dödsboet*
uppgifter om eventuella försäkringar som kan tillfalla make/maka, sambo eller
försörjningsskyldig förälder till den avlidne
underlag på andra tillgångar*
underlag på begravningskostnad och kostnad för gravsten*
underlag på make/makas, sambos eller försörjningsskyldig förälders inkomster och
utgifter.

Uppgifter markerade med * finns ofta hos kommunens handläggare av dödsbon. Samtycke
till kontakt med denne efterfrågas då, så att både dödsboutredning och underlag kan
inhämtas.
Vid osäkerhet kring hur en ansökan ska handläggas eller bedömas kan jurist hos SKR
kontaktas. Upp till en timmes rådgivning per ärende fås utan extra kostnad.
Efterlevandes försörjningsskyldighet
Huvudregeln är att kostnad för begravning ska täckas av dödsboets egna tillgångar. Om det
finns en efterlevande make/maka, sambo eller försörjningsskyldig förälder prövas ansökan
mot deras ekonomiska förmåga att bekosta begravningen. Detta då försörjningsskyldighet
även omfattar begravningskostnader för avliden på samma sätt som vid ansökan om
ekonomiskt bistånd i övrigt. En prövning görs därför mot deras tillgångar och inkomster och
de ska bekosta begravningen så långt det är möjligt, om det inte är oskäligt. Normberäkning
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görs utifrån den försörjningsskyldiges ekonomiska situation för att bedöma om kostnaden
helt eller delvis kan betalas av denne. Ett visst planeringsansvar kan krävas i vissa fall, men
rätten till bistånd bör inte prövas mot kommande normöverskott hos den anhörige.
Kostnader för anhörig
För anhörig som är berättigad till försörjningsstöd kan ekonomiskt bistånd med max 10% av
basbeloppet beviljas för täckande av kostnader i samband med närståendes begravning. Som
närstående betraktas föräldrar, egna eller makes barn och syskon eller annan person som
stått sökanden nära.
Kostnaderna kan gälla resor till begravning inom och utanför Sverige (billigaste färdsätt),
blommor i samband med begravning (ca 1,5% av basbeloppet), hyra eller eventuellt inköp
av kläder.
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10 Bilinnehav
Ekonomiskt bistånd kan i princip inte beviljas till sökande som innehar bil (gäller även
motorcykel, moped och släp), eftersom det i regel innebär en ekonomisk tillgång som kan
användas till hushållets försörjning. Inkomsten från en försäljning, eller bilens värde,
medräknas som inkomst vid beräkning av ekonomiskt bistånd. Om bilen är köpt via
kreditköp medräknas endast den summa som kvarstår sedan krediten reglerats som inkomst.
Vid värdering av bil, tänk på att kontrollera senaste besiktningsuppgifter på
Transportstyrelsens hemsida. Tips på webbsida är www.blocket.se eller www.bilpriser.se för
att värdera bilen. Huvudregeln är dock att den enskilde inlämnar värderingsintyg på bilen
från en bilfirma. En månads rådrumstid föreligger vid försäljning av bil.
Kriterier för prövning av godkänt bilinnehav
•
•
•

Om den sökande har beviljats bilstöd från Försäkringskassan.
Om bilen är en förutsättning för att den sökande ska kunna ta sig till och från sitt
arbete eller om den behövs i arbetet. Möjligheten att söka skattejämkning ska då
prövas.
Om bilen är nödvändig utifrån hälsomässiga eller sociala skäl. Samråd med
enhetschef eller 1:e socialsekreterare ska ske innan beslut.

Ersättning för bilkostnader
Om innehav av bil godtagits görs en bedömning av ifall det är möjligt för den enskilde att
sälja sin bil för att byta till en billigare modell, för att på så sätt få tillgång till pengar för
hushållets försörjning. Huvudregeln är att bil av värde om maximalt ett basbelopp godtas,
enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Om bilen är av ett högre värde ställs krav att den
enskilde säljer bilen och köper en billigare modell. Överskjutande medel vid försäljning
används till hushållets försörjning.
Om bilinnehav har bedömts som nödvändigt beviljas ersättning enligt Skattemyndighetens
bilersättning, vilket då ska täcka alla kostnader för bensin, skatt, försäkring, besiktningar och
reparationer. Bistånd till begagnade vinterdäck kan beviljas efter samråd med enhetschef
eller 1:e socialsekreterare. Undantag kan göras vid ny ansökan om försörjningsstöd då
faktiska nödvändiga kostnader kopplade till bilen kan godtas.
Ekonomiskt bistånd till inköp av bil, eller avbetalning på en bil beviljas inte.
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Delegation
Socialsekreterare fattar beslut om att godkänna bilinnehav samt bevilja bistånd till
driftskostnader vid arbetsresor och medicinskt styrkta skäl. Vid godkännande av bilinnehav i
övriga fall fattas beslut av 1:e socialsekreterare.
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11 Boendekostnad
Bistånd beviljas till skälig boendekostnad. Huvudregeln är att faktiskt avtalad hyra beviljas.
Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är skälig boendekostnad ska vara vad en
låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Om boendekostnaden
bedöms vara för hög i förhållande till vad som är skäligt för det aktuella hushållet är det
rimligt att ställa krav på byte av bostad. Detta är främst motiverat vid långvarigt
biståndsbehov.
Högsta godtagbara boendekostnad
Högsta godtagbara boendekostnad är detsamma som Riksförsäkringsverket använder sig av
vid beräkning av bostadsbidrag och justeras årsvis i Försäkringskassans föreskrifter om
genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad.
Vid bedömning av vad som är en rimlig hyreskostnad ska hänsyn dessutom tas till att
bostaden ska vara storleksmässigt anpassad till familjens behov till så låg hyra som möjligt:
Högsta godtagbara boendekostnad för hyreslägenhet innefattar varmhyra (exkl hushållsel).
Högsta godtagbara boendekostnad för hyrt hus/villa innefattar kallhyra, vatten och avlopp
samt kostnad för uppvärmning (exkl hushållsel).
Högsta godtagbara boendekostnad godtas under förutsättning att det inte finns något
boendelaternativ till en lägre genomsnittlig boendekostnad, jämfört med vad en
låginkomsttagare på orten har råd med.Vid nyligen upphyrd lägenhet skall hyreskostnaden i
förhållande till andra jämförbara möjliga alternativ alltid prövas. Vid osäkerhet kring vad
som är en skälig boendekostnad ska kontroll göras med det kommunala bostadsbolaget
Alebyggen för att utreda vad en lägenhet av nödvändig storlek kostar i hyra.
Bostadens storlek
Vid bedömning av vad som är en rimlig hyreskostnad tas hänsyn till att bostaden ska vara
storleksmässigt anpassad till familjens behov till så låg hyra som möjligt. En bedömning av
om bostadens storlek är skälig med hänsyn till hushållets storlek och andra förutsättningar
kan ibland behöva göras. En sådan bedömning kan bli aktuell både i de fall hushållet kan
tänkas ha en reell möjlighet att sänka sina boendekostnader genom att flytta till en mindre
bostad och i de fall hushållet planerar att öka sina boendekostnader genom att flytta till en
större bostad.
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Huvudregeln är att det i en bostad kan bo upp till två personer per rum, kök och badrum
oräknat, och att ett hushåll med fler personer än så i en bostad kan betraktas som trångbodda.
En individuell prövning måste dock göras i varje enskilt fall, där hänsyn tas till om det finns
hälsomässiga eller sociala skäl att göra en annan bedömning. Något generellt krav att flytta
till en mindre bostad finns inte och
när bedömning görs av om den sökande har möjlighet att minska behovet av
försörjningsstöd genom att flytta till en billigare bostad skall en individuell bedömning
göras.
Vid bedömning av skälig boendekostnad ska hänsyn tas till barns behov av utrymme också
då den som uppbär försörjningsstöd enbart har barnet hos sig under umgängestid. Behovet
av utrymme skall ställas i relation till omfattningen av umgänget. Barn som vistas hos
umgängesföräldern oregelbundet eller sällan har inte samma behov av utrymme som barn
som vistas hos föräldern ofta eller regelbundet.Om barnet bor lika mycket hos båda
föräldrarna (växelvis boende) skall båda föräldrarnas boendekostnad beräknas som för
boendeförälder.
Förändring av boendekostnad
Hushåll med behov av försörjningsstöd som flyttar till nytt boende och hushåll som kan bli i
behov av försörjningsstöd efter en flyttning har ett ansvar att planera sitt boende så att
hushållet får minsta möjliga behov av ekonomiskt bistånd. Om den enskilde kan förväntas
vara i behov av försörjningsstöd efter flyttningen har han/hon skyldighet att välja det
billigaste boendet som tillgodoser hushållets behov.
Bistånd till högre boendekostnad efter flyttning under pågående biståndsperiod utgår
normalt inte såvida inte flyttning är nödvändig för att den enskilde skall uppnå skälig
levnadsnivå. Det kan t.ex. gälla följande situationer:
• då det finns medicinska och/eller starka sociala skäl till flytten
• då bostaden inte uppfyller en skälig bostadsstandard med hänsyn till fysisk miljö och
utrustning.
Om det kan anses rimligt att den sökande flyttar till billigare bostad, men han eller hon ändå
inte gör det, skall biståndet för boendekostnaden fastställas till ett skäligt belopp utan
beaktande av den faktiska boendekostnaden. Skälig rådrumstid för en flytt är 4 månader om
det inte föreligger särskilda skäl.
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Hyresrätt 1:a hand
Vid ett förstahandsavtal på en hyresrätt krävs hyresavtal alltid in för bedömning av
kostnadens rimlighet. Vid juridiska frågor kring hyresrätter kan Hyresnämnden kontaktas.
Bostadsrätt
Bostadsrätt är en realiserbar tillgång om den genom försäljning kan ge inkomster till
försörjningen. Om biståndsbehovet bedöms bli långvarigt, mer än tre månader, utgör detta
skäl till försäljning av bostaden. Krav ska då ställas på att bostaden lämnas till mäklare för
försäljning. Skäligt rådrum för att försälja och avslytta från bostaden är fyra månader om
inte särskilda skäl finns. En förutsättning för att krav på byte av bostad ska kunna ställas är
att den enskilde har en realistisk möjlighet att få en annan bostad. Om den sökande när
skälig rådrumstid har löpt ut kan visa att han/hon har gjort vad han/hon kan för att hitta en
annan bostad men inte lyckats kan rådrumstiden förlängas. En tät uppföljning ska då göras
för att säkerställa att den sökande även fortsättningsvis gör vad han/hon kan för att hitta en
annan bostad.
I boendekostnad för bostadsrätt räknas månadsavgiften till bostadsrättsföreningen plus
räntan på lån för lägenheten. Under förutsättning att den sökande har möjlighetatt göra
skatteavdrag räknas 70 % av räntan som kostnad. Amortering av lån ska aldrig räknas in i
den totala boendekostnaden, då amortering utgör kapitalbildning.
Eget hus
Eget hus är en realiserbar tillgång om den genom försäljning kan ge inkomster till
försörjningen. Om biståndsbehovet bedöms bli långvarigt, mer än 3 månader, utgör detta
skäl till försäljning av bostaden. Krav ska då ställas på att bostaden lämnas till mäklare för
försäljning. Skäligt rådrum för att försälja och avflytta från bostaden är fyra månader om
inte särskilda skäl finns. Om den sökande när skälig rådrumstid har löpt ut kan visa att
han/hon har gjort vad han/hon kan för att hitta en annan bostad men inte lyckats, kan
rådrumstiden förlängas. En tät uppföljning ska då göras för att säkerställa att den sökande
även fortsättningsvis gör vad han/hon kan för att hitta en annan bostad.
I boendekostnad för eget hus ingår tillsammans med räntan eventuella kostnader för vatten,
uppvärmning, sophämtning, villaförsäkring och tomträttsavgäld. Under förutsättning att den
sökanden har möjlighet att göra skatteavdrag räknas 70 % av räntan som kostnad.
Amortering av lån ska aldrig räknas in i den totala boendekostnaden, då amortering utgör
kapitalbildning.
Om bostaden är eluppvärmd faktureras vanligtvis värme och hushållsel på samma faktura.
För att beräkna vad av detta som är hushållsel används riktlinjerna för elförbrukning (se flik
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E). Beräkna en ungefärlig genomsnittlig boendekostnad per månad utslaget över året för att
fastställa den månatliga boendekostnaden i eget hus.
Om huset inte utgör någon realiserbar tillgång bör en genomgång av den ekonomiska
situationen kopplat till boendet göras. Vid boende i eget hus krävs vanligtvis ett sparat
kapital för att klara kostnader för nödvändiga och oförutsedda reparationer, byte av vitvaror
och liknande. Därför bör utredning göras av hur den enskilde kan lösa sådana situationer
genom exempelvis banken eller på annat sätt, av skicket på huset, samt bedömning av
längden på biståndsbehovet för att kunna avgöra om ett kvarboende är rimligt och realistiskt.
Andrahandsboende
För andrahandsboende gäller samma regler beträffande skälig standard och kostnad samt
krav på flyttning som vid förstahandskontrakt. Ett av fastighetsägaren godkänt
andrahandskontrakt ska eftersträvas. Ett skriftligt avtal mellan sökanden och
förstahandshyresgästen ska alltid uppvisas. Detta ska innehålla överenskommelse om
hyrestidens längd, ömsesidig uppsägningstid, hyrans storlek och vad som ingår i hyran.
Lägenhetens adress ska framgå. Förstahandskontrakt eller hyresspecifikation ska begäras in,
men kan inte ställas som krav för rätt till försörjningsstöd. Kontroll ska göras av
folkbokföringen (KIR) av vilka personer som är folkbokförda på aktuell adress.
Om andrahandskontraktet inte är godkänt av fastighetsägaren ska hembesök göras för att
kontrollera
kontraktets riktighet, att lägenheten existerar, antalet boende i bostaden och att personen kan
anses vistas i kommunen. Den sökande ska vara folkbokförd på adressen.
En extra kostnad för eventuella möbler kan tillkomma på hyran vid andrahandsuthyrning.
Enligt gällande praxis kan ett påslag med 10-15 % av hyran göras för detta.
Vid oskälig hyressättning vid andrahandsuthyrning ska den sökande hänvisas till
Hyresnämnden som kan avgöra tvister om hyressättningen.
Inneboende
För inneboende som inte lever i hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren är huvudregeln
att den inneboendehyra som avtalats godtas vid beräkning av försörjningsstöd om den
bedöms vara skälig i förhållande till bostadens storlek, andel av bostaden och vad som ingår
i boendekostnaden i övrigt.
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Om inneboendehyran bedöms oskälig beräknas den utifrån hur stor del av bostaden den
sökande disponerar enligt uppvisat avtal med hyresvärden. Riksförsäkringsverkets
beräkningsregel för bedömning av bostadsbidrag används. I denna räknas varje rum som två
enheter och köket som en enhet. Exempel: Om den biståndssökande disponerar ett rum i
sina föräldrars bostad på fyra rum och kök, innebär det att han eller hon disponerar två av
totalt nio enheter (fyra rum x 2 = 8 + kök = 9 enheter). Hela boendekostnaden är 6 000 kr
per månad. Den sökandes andel av boendekostnaden beräknas då genom att 6 000 divideras
med 9 och därefter multiplice-ras med 2, det vill säga 6 000/9 x 2 = 1 333 kr per månad.
Hyreskontrakt och hyresavi bör uppvisas, men är inget krav. Den sökande ska vara
folkbokförd på adressen. Kontroll ska göras mot folkbokföringen (KIR) av vilka personer
som är folkbokförda på aktuell adress.
Kvarboende vuxna barn
Huvudregeln är att bistånd till hyresdel inte beviljas till kvarboende vuxna barn som inte
tidigare betalat hyresdel i hemmet. Undantag görs i följande fall:
•
•
•

föräldrarna har förlorat inkomster i samband med att den unge slutat skolan ( till
exempel bostadsbidrag och/eller bostadstillägg).
det är fastställt att föräldrarna måste bo kvar i aktuellt boende enbart för att den
sökande bor där, och därför har dyrare boendekostnad än de annars hade haft.
den sökande har under en varaktig period om cirka 12 månader innan ansökan om
försörjningsstöd betalat hyresdel med egna medel och föräldrarna således kunnat
räkna med denna inkomst.

Undantag kan också göras när den unge är medlem i en familj som har försörjningsstöd eller
som riskerar att bli i behov av det. Bedömning av rätt till bistånd till hyresdel görs då från
fall till fall utifrån vad som blir bäst i den enskilda situationen.

Boendekostnad under anstaltsvistelse
Ensamstående person som avtjänar ett fängelsestraff kan normalt sett inte anses ha rätt till
försörjningsstöd. Häktade personer samt personer som avtjänar en faktisk strafftid på 6
månader eller mindre kan dock beviljas bistånd till den faktiska boendekostnaden under hela
häktnings- eller strafftiden om de annars riskerar att bli bostadslösa. Den som kan få tillstånd
av sin hyresvärd att hyra ut sin bostad i andra hand ska i första hand göra detta. Om den
enskilde nekas detta kan hyresgästen
begära tillstånd till uthyrningen hos Hyresnämnden. Vid beviljad boendekostnad under
fängelsevistelse kan också kostnad för el- och nätavgift, hemförsäkring och fackavgift utgå.
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Boendekostnad under vård/behandling på institution
Ensamstående person som erhåller vård/behandling på sjukvårdsinstitution eller i hem för
vård eller boende kan beviljas bistånd till hyra för den egna bostaden om sökanden skall
vistas i bostaden under till exempel permissioner. Om vårdtiden är längre än sex månader,
och den sökande inte kommer att vistas i bostaden, ska möjligheten att hyra ut bostaden i
andra hand undersökas.
Akut boende
Se separat riktlinje akut boende.
Delegation
Beslut om boendekostnad upp till högsta godtagbara belopp fattas av socialsekreterare.
Beslut att bevilja boendekostnad som överstiger högsta godtagbara belopp fattas av
socialsekreterare under maximalt 6 månader. Beslut utöver det fattas av arbetsutskottet för
individärenden. Boendekostnad där amortering beräknas som en godtagbar hyreskostnad
beslutas av arbetsutskottet för individärenden.
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12 Bostadskö, avgift
Avgift för att stå i bostadskö hos till exempel Boplats kan beviljas till personer som saknar
bostad eller riskerar att stå utan bostad och som har svårigheter att erhålla lägenhet. Kostnad
för att stå i bostadskö beviljas med maximalt 3 % av basbeloppet/år.

29

13 Dator och kostnad för internet
Alla skolbarn i Ale kommun från åk 1 till gymnasiet har egna datorer som de erhåller från
skolan och som de skall kunna använda för sitt skolarbete samt även nyttja utanför skoltid i
hemmet. Detta gäller även studerande på Komvux och SFI.
Inköp av dator
Inköp av dator anses i allmänhet inte ingå i skälig levnadsnivå. Avseende dator för
barnfamilj har kammarrätten i dom fastställt att tillgång till dator i hemmet anses ingå i
skälig levnadsnivå (se kammarrättsdom 2012-11-23 mål nr 2680-12.) Den enskilde har dock
ansvar att planera och spara till ändamålet och en kort period av svag
hushållsekonomi/försörjningsstödsberoende utgör inte skäl för rätt till bistånd. Vid ansökan
om bistånd undersök med sökande om tillgång till dator via skolan.
Internet
Kostnaden för internet ingår i dagsläget inte i riksnormen och någon generell rätt till bistånd
till internetkostnad föreligger inte. I allmänhet kan behovet av tillgång till internet för att till
exempel söka arbete tillgodoses genom arbetsförmedlingen eller biblioteket där internet kan
användas kostnadsfritt.
Bistånd till kostnad för internet kan, emellertid, lämnas inom ramen för bistånd till livsföring
i övrigt. Denna bedömning föregås då av en individuell prövning. Kostnad för internet
beviljas med maximalt 0,5 % av aktuellt prisbasbelopp per månad. (HFD2017 ref.23).
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14 Depositionshyra
Depositionshyra kan beviljas till personer som har svårigheter att erhålla lägenhet/bostad
utifrån låga inkomster eller skulder. Depositionshyra kan beviljas med högst 3 månadshyror
efter beslut av enhetschef. Depositionshyra beviljas alltid mot återkrav, och skall återbetalas
när depositionen återbetalas till den enskilde.
Kontakt med hyresvärden ska alltid eftersträvas, efter samtycke från den sökande. Tanken är
att få till en överenskommelse med hyresvärden där depositionen utgör säkerhet under 6
månader, för att därefter återbetalas direkt till socialtjänsten.
Socialsekreterare ansvarar för bevakning av återkravet.
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15 Egna företagare
Kommuner får i princip endast vidta åtgärder som allmänt främjar näringslivet i kommunen
enligt kommunallagen. Kommuner får bara ge individuellt inriktat stöd till enskilda
näringsidkare om det finns synnerliga skäl för det (2 kap. 8 § kommunallagen). Från
socialtjänstens utgångspunkt innebär ett företag i många fall en realiserbar tillgång.
Tillämpningen av socialtjänstlagen innebär att en egen företagare i de flesta fall hänvisas till
att avveckla verksamheten och anmäla sig på Arbetsförmedlingen som arbetslös när han
eller hon ansöker om ekonomiskt bistånd.
Huvudregeln är utifrån ovanstående att egna företag inte skall subventioneras med
försörjningsstöd då det riskerar att snedvrida konkurrens på längre sikt. Om företaget inte
ger tillräckliga inkomster till försörjningen är huvudregeln att företaget skall
avvecklas/avregistreras och den sökande skall stå till arbetsmarknadens förfogande. Skäligt
rådrum för avveckling av företaget är max 4 månader.
Akut bistånd
I akuta och tillfälliga situationer kan egen företagare ha rätt till ekonomiskt bistånd om det
föreligger skäl. Detta ligger i kommunens yttersta ansvar enligt socialtjänstlagen.
Handläggning
Vid bedömning om den enskildes försörjningsförmåga vid företagande begär in redovisning
av inkomster/utgifter, bokföring, samtycke till kontakt med revisor samt eventuell tillgång
till krediter i företaget.
Starta eget-bidrag
En sökande som uppbär starta eget-bidrag är att betrakta som deltagare i en
arbetsmarknadsåtgärd. Under den tid som starta eget-bidrag utgår kan sökande vara
berättigad till kompletterande försörjningsstöd om starta eget-bidrag plus intäkter från
firman understiger normnivå/skälig levnadsnivå.
Se Även Socialstyrelsens Handbok Ekonomiskt bistånd sid 96/97.
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Rättsfall
RÅ 2000 ref 37 företagare
HFD har uttalat att det inte finns något lagligt stöd för att generellt utesluta företagare från
rätten till socialbidrag. Men
när socialnämnden prövar om en företagare har rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL måste
man särskilt ta hänsyn till att paragrafen inte ger rätt till bistånd för andra ändamål en den
enskildes försörjning och livsföring i övrigt. Det innebär bl.a. att näringsbidrag och andra
former av företagsstöd i princip faller utanför paragrafens tillämpningsområde. Bidragets
huvudsakliga ändamål måste avgöras: försörjningsstöd eller företagsstöd.
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16 Elkostnad
Bistånd till elkostnad beviljas till faktisk skälig kostnad.
Om elkostnaden för ett hushåll ökas markant ska det utredas vidare.
Den enskilde bör rekommenderas att teckna elavtal utöver ett så kallat "tills vidare-pris" som
ofta är betydligt dyrare.
Elförbrukningen för hus/villa avser endast hushållsel. Kostnader för uppvärmning ingår i
boendekostnaden.
Om den sökande delar bostad med någon annan som inte ingår i ärendet, delas elkostnaden
på antal boende i bostaden.
Delegation
Socialsekreterare beslutar om kostnad för hushållsel upp till 10 % av basbeloppet varannan
månad. Kostnader därutöver beslutas av arbetsutskottet för individärenden.
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17 Elskuld
Ekonomiskt bistånd till elskuld kan utgå då sökande står inför avstängningshot och inte har
någon egen möjlighet att reglera skulden. Den enskildes alla möjligheter att lösa skulden i
form av till exempel avbetalningsplan eller anstånd ska vara uttömda. Om elskulden inte
påverkar tillgång till el i det nuvarande boendet beviljas i regel inget ekonomiskt bistånd.
Särskild hänsyn skall tas till barns situation.
En ansökan om bistånd till en räkning som förfallit till betalning inom en månad före
tidsbeställningsdagen bör inte betraktas som en skuld utan medräknas som en accepterad
utgift vid ekonomisk beräkning.
Utredning av elskuld
För att utreda elskuld är det viktigt att kontakt tas med samtliga elbolag och inkassobolag för
att tillförsäkra att ingen annan skuld finns som riskerar att leda till avstängning. Ofta finns
ett elbolag som handhar nätet (Ale El) och ytterligare ett bolag som handhar elöverföring.
Tillkommer också deras respektive inkassobolag.
Under utredningstid kan bistånd till akut alternativt boende erbjudas om elen blivit avstängd
och hushållet riskerar att lida nöd till följd av det.
Viktigt att veta om elavstängning
När den enskilde är delgiven risk för avstängning har han eller hon tre veckor på sig att
betala skulden för att undvika avstängning. Om elen ännu inte är avstängd beviljas
ekonomiskt bistånd enbart till kapitalbeloppet av skulden, eftersom elen inte får stängas om
kapitalbeloppet betalas även om övriga skulder för inkassokostnader återstår. När skulden
betalats bör kontakt tas med inkassobolaget för att tillförsäkra att inbetalningen bokförs på
kapitalbeloppet och inte på inkassokostnader.
Om elen är avstängd kan elbolaget kräva att hela skulden inklusive inkassokostnader, ränta,
delgivningskostnad och kostnad för tillkoppling betalas. Ibland kan elbolaget också kräva
deposition. Om bistånd till deposition beviljas bör vi göra upp med elbolaget eller
inkassobolaget att depositionen återbetalas direkt till socialtjänsten.
Enligt branschens rekommendationer får elen bara stängas vid ett väsentligt avtalsbrott. Ett
väsentligt avtalsbrott föreligger enligt rekommendationerna om:
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•
•

skulden överstiger 1/3 av beräknad årskostnad i lägenhet eller 1/4 av beräknad
årskostnad i villa
skulden avser mer än en faktura

Om kunden har bristande betalning tidigare kan elen stängas trots ovanstående. Vid frågor
kan Konsumenternas energimarknadsbyrå kontaktas på tel nr 08-522 789 50.

Delegation
Beslut gällande belopp upp till 10 % av basbeloppet fattas av socialsekreterare, upp till 35 %
av basbeloppet av 1:e socialsekreterare och kostnad därutöver av arbetsutskottet för
individärenden.
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18 Fack- och a-kasseavgift
Ekonomiskt bistånd till fackförenings- och a-kasseavgifter utgår med faktisk kostnad. Den
sökande har möjlighet till reducerad avgift vid arbetslöshet eller sjukskrivning, och ska
uppmanas att kontrollera detta.
För skuld avseende fackföreningsavgift, se avsnitt skulder.
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19 Flyttkostnader
Ekonomiskt bistånd till flyttkostnader kan beviljas om flytten är nödvändig för att den
enskilde ska uppnå en skälig levnadsnivå. Om den sökande inte kan ombesörja flytten på
egen hand kan ekonomiskt bistånd utgå till kostnad för hyra av bil och släp samt
bensinkostnader. Om särskilda skäl föreligger som gör att den sökande inte kan ombesörja
flytten på egen hand med hjälp av sitt nätverk kan bistånd beviljas till flyttkostnader med
flyttfirma. Offerter från minst två flyttfirmor ska då begäras in och godkännas innan bokning
av flyttfirma görs av klienten.
Ekonomiskt bistånd beviljas inte till anhöriga eller vänner som hjälper till vid flytt.
Övriga kostnader i samband med flytt
Om flytten bedömts nödvändig för att den enskilde ska uppnå en skälig levnadsnivå kan det
finnas skäl till att bevilja bistånd till flytt av telefonabonnemang. Ekonomiskt bistånd
beviljas inte till kostnad för eftersändning av post. Adress kan ändras gratis via Skatteverket
eller adressandring.se - myndigheter och företag får den nya adressen.
Vid arbete på annan ort kan Arbetsförmedlingen bevilja flyttkostnad.
Delegation
Socialsekreterare har delegation att fatta beslut om flyttkostnader upp till 50 % av
basbeloppet. Belopp därutöver beslutas av arbetsutskottet för individärenden.
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20 Förmedling av egna medel
Förmedling av egna medel är en biståndsinsats som syftar till att hjälpa den enskilde att
planera, strukturera och få kontroll över sin ekonomi. Förmedlingens huvudsakliga syfte är
att sökande skall kunna känna sig trygg med att viktiga löpande utgifter blir betalade i tid.
Att starta förmedlingsärende
Fullmakter undertecknas gällande den sökandes löpande inkomster från till exempel
arbetsgivare, försäkringskassa, a-kassa eller pensionsmyndighet, så att inkomsterna
fortsättningsvis utbetalas till förmedlingskontot. En specifikationskod hämtas från
socialadministratör och anges i fullmakterna.
Beslut
Beslut om förmedling ska alltid tidsbegränsas, och fattas med förbehåll att upprättad
genomförandeplan följs. Beslutet ska följas upp löpande för utvärdering av om behovet
kvarstår eller om annan insats kan vara nödvändig.
Genomförandeplan
En genomförandeplan ska alltid upprättas. I genomförandeplanen bestäms vilka utgifter som
ska prioriteras när inkomster kommer in till kontot varje månad
Kom överens med den sökande om vilka räkningar som ska lämnas till socialkontoret och
när dessa lämnas för att säkerställa att de blir betalade i tid. Av genomförandeplanen ska
framgå hur insatsen ska utformas för att den sökande ska kunna ta tillbaka det fulla ansvaret
för sin ekonomi igen, alternativt hur han/hon annars ska kunna få det stöd han/hon behöver
för att den ekonomiska planeringen ska fungera efter att insatsen avslutas.
Redovisning av förmedlingen
Varje månad skickas en redovisning över månadens inkomster och utbetalningar,
tillsammans med de fakturor som har betalats, till den sökande.
Observera att förmedlingskontot med egna medel inte kan ligga på minussaldo. Betalning av
räkningar eller utbetalning kan inte göras om det inte finns pengar på förmedlingskontot.
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God man
Om behov av god man föreligger skall detta i första hand prövas. Förmedling kan vara ett
alternativ i avvaktan på detta.
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21 Försäkringar
Hemförsäkring
Hemförsäkring är en godkänd utgift utöver riksnormen. I grundförsäkringen bör följande
ingå: egendoms-, ansvars-, rätts-, överfalls- och reseskydd.
Hemförsäkring kan ingå i fackavgiften. Hemförsäkringen kan bli dyrare för personer med
skulder hos Kronofogden. Den sökande rekommenderas att begära att betala
hemförsäkringen månadsvis, vilket vanligtvis då sker genom autogiro.
Alla sökande som har sociala hyreskontrakt skall ha en hemförsäkring enligt hyresavtalet.
Barn- och ungdomsförsäkring
Barn- och ungdomsförsäkring ingår som en egen post i riksnormen för sökande med barn,
bistånd beviljas därför inte till ändamålet utöver norm.
Övriga försäkringar
Ekonomiskt bistånd till försäkringar utöver hemförsäkring beviljas som regel inte.
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22 Föräldralediga
Försörjningsstöd kan utgå till föräldralediga som inte kan försörja sig genom
föräldrapenning.
Föräldrapenning
Huvudregeln är att föräldraledig ska ta ut föräldrapenning under hela föräldraledigheten med
sju dagar per vecka. Den förälder som är hemma med barnet tar ut föräldrapenning. Om en
av föräldrarna tar ut mer än hälften av föräldraledigheten måste den andre föräldern överföra
föräldradagar till denne genom att kontakta Försäkringskassan.
Föräldraledigheten
Sökande kan vara berättigad ekonomiskt bistånd under föräldraledighet från barnets födelse
och fram till att barnet fyller ett år. Vid ett års ålder är huvudregeln att förälder som uppbär
försörjningsstöd ska återgå till tidigare sysselsättning eller ställa sig till arbetsmarknadens
förfogande.
Barnomsorg behöver sökas minst 4 månader innan barnets ettårsdag, för garanterad plats i
barnomsorgen i rätt tid.
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23 Glasögon/kontaktlinser
Den sökande ska uppvisa intyg och kostnadsförslag som styrker behovet av glasögon och
vad som ingår i begärt pris. Bistånd utgår med faktisk kostnad för ofärgade glas,
synundersökning och arbetskostnad. Kostnad för bågar beviljas enligt delegation. Bistånd
till specialslipade eller specialbehandlande glas, så som färgade eller extra tunna glas,
beviljas inte om behovet inte är styrkt av läkare. Den extra kostnaden godtas om speciell
slipning eller behandling är det enda alternativet för att korrigera sökandens synfel. Bistånd
till progressiva glas beviljas som regel inte, eftersom det vanligtvis är billigare att köpa två
par glasögon.
Läsglasögon
Bistånd till vanliga läsglasögon beviljas ej. Behovet kan tillgodoses inom ramen för
riksnormens post för hälsa och hygien, och denna typ av glasögon går i allmänhet att få till
en låg kostnad i vanlig butik.
Glasögon till barn
Vad gäller glasögon till barn är det viktigt att ta hänsyn till extra kostnader kring
ytbehandling av glas och försäkring. Västra Götaland ger bidrag för glasögon/kontaktlinser
till barn och ungdomar upp till 19 år, se vårdguiden 1177.
Kontaktlinser
Kostnad för kontaktlinser godtas om det är det enda alternativet för sökanden och behovet är
styrkt med läkarintyg eller intyg från optikern.
Delegation
Socialsekreterare beslutar om kostnad för glasögonbågar upp till 2 % av basbeloppet, eller 4
% av basbeloppet vid medicinska skäl, samt glas till faktiskt kostnad. Kostnad därutöver
beslutas av arbetsutskottet för individärenden.
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24 Hemtjänstavgift
Avgift för hemtjänst tas inte ut av Ale kommun om man uppbär försörjningsstöd eller om en
avgift skulle göra den enskilde beroende av försörjningsstöd, eftersom tillräckliga inkomster
då saknas. Det krävs att den enskilde har lämnat rätt uppgifter om inkomster och utgifter till
kommunens avgiftshandläggare.
Kostnad för trygghetslarm är godtagbar kostnad
Om den sökande har måltidsdistribution kan det innebära en ökad kostnad för mat som
innebär att riksnormens post för mat kan behöva höjas.

44

25 Hemutrustning
Vid ansökan om hemutrustning görs hembesök för att utreda behovet.
Det är särskilt viktigt att beakta barns behov vid ansökan om hemutrustning. Vid separation
ska bohaget delas.
Hel grundutrustning
Hel grundutrustning avser en mer omfattande hemutrustning som ska användas under lång
tid. Grundutrustningen beviljas endast till sökande som inte inom överskådlig tid kommer att
kunna förbättra sina inkomster och själv bekosta en grundutrustning. Hel grundutrustning
består av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bord och stolar till kök
möbler till sovrum
möbler till vardagsrum
utrustning till hall
lampor till alla rum
gardiner till alla fönster, om bostaden saknar persienner eller annat insynsskydd
husgeråd
sängutrustning
handdukar
städartiklar och dammsugare
mattor till vardagsrum och barnrum för hushåll med barn
TV eller radio till hushåll med barn
för dator, se avsnitt dator och internet

För en mer exakt beskrivning och aktuella förslag på kostnad, se hemutrustningslista i
ugglan i Treserva.
Begränsad hemutrustning
Begränsad hemutrustning beviljas när den enskilde har ett tillfälligt behov av
försörjningsstöd, och där man inte kan vänta med inköp tills man har en egen inkomst.
Biståndet syftar till att den sökande ska kunna bo i sin bostad och innefattar:
•
•
•
•

bord och stolar till kök
säng med sängutrustning
nödvändiga husgeråd i form av tallrikar, bestick, glas, kastrull ,stekpanna och en
basuppsättning köksredskap.
taklampor till vardagsrum, sovrum och hall, samt till kök och badrum om det inte
redan finns.
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•
•

städartiklar
handdukar

Detta bygger på att den enskilde själv kan komplettera sin hemutrustning när han/hon får en
inkomst.
Komplettering av hemutrustning
Bistånd till löpande kompletterande hemutrustning eller underhåll/reparation av
hemutrustning beviljas vid behov till sökande. Prövning av behovet ska göras i förhållande
till vad som kan anses vara skälig levnadsnivå och vad en låginkomsttagare i allmänhet har
råd att kosta på sig. En avvägning ska också göras av hur brådskande behovet av sökt
hemutrustning är i förhållande till när den sökande väntas kunna bli självförsörjande.
Prisuppgifter
Kostnad för nödvändig hemutrustning som beviljas motsvarar billigaste alternativet i de
vanliga möbel- och elektronikaffärerna. Kostnad för soffa, TV och dator beräknas enligt
aktuella begagnatpriser. För information, se separat upprättad hemutrustningslista i ugglan i
Treserva vars belopp uppdateras vid behov.
Delegation
Socialsekreterare beslutar om kostnad för hemutrustning upp till 50 % av basbeloppet
inklusive transportkostnad. Kostnad därutöver beslutas av arbetsutskottet för individärenden.
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26 Inkomster och tillgångar
Huvudregeln är att alla inkomster i hushållet ska medräknas vid beräkning av sökandes rätt
till ekonomiskt bistånd. Belopp som medräknas är sökandes disponibla inkomst efter
skatteavdrag.
Inkomster som inte skall medräknas vid ekonomisk beräkning:
•
•
•
•

•
•

bidrag från fonder och stiftelser. Förutsättningen är att bidraget är utgivet med villkor
att användas till ett specifikt ändamål, och den enskilde kan visa att bidraget har
använts till detta.
omkostnadsdelen i ersättning till familjehem och kontaktfamiljer-/personer
extra tillägg från CSN till barns studiebidrag.
merkostnadsersättning för barn och vuxna (tidigare vårdbidrag för barn under 16 år
samt handikappersättning) som ska täcka merkostnader som är en följd av
funktionsnedsättning. Viktigt att utreda vilka poster ersättningen avser, eftersom de
kan sammanfalla med kostnader som ingår i ekonomiskt bistånd.
ungdomars inkomster av arbete upp till ett basbelopp per år.
inkomstavdrag enligt jobbstimulans, se riktlinjer för Jobbstimulans.

26.1 Tillgångar
Om en person/familj har kontanter, banktillgodohavanden eller lätt realiserbara tillgångar, så
som aktier eller obligationer, skall de i första hand användas till försörjning och livsföring i
övrigt. Krav på försäljning av bostad kan också bli aktuellt, se Boende.
Barn kan ha ett sparande på upp till 15 % av basbeloppet utan att det påverkar hushållets rätt
till försörjningsstöd. Om barn i övrigt har tillgångar eller inkomster, så som exempelvis
studiemedel eller underhållsstöd, kan dessa inkomster avräknas enbart mot barnets egen del
av hushållets kostnader.
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27 Jobbstimulans
När sökande har varit berättigad till försörjningsstöd utan avbrott under sex månaders tid
(kvalificeringstid) har han/hon rätt till jobbstimulans med särskild beräkningsregel enligt 4
kap 1 b § SoL under 24 månader från beslut om jobbstimulans. Både kvalificeringstiden (de
inledande sex månaderna) och jobbstimulansperioden (de 24 månaderna då den särskilda
beräkningsregeln gäller) är överförbara mellan olika kommuner där den sökande kan ansöka
om ekonomiskt bistånd. Jobbstimulansen gäller enbart lön av arbete.
Bedömning av kvalificering
Säkerställ att den enskilde varit biståndsberättigad och erhållit försörjningsstöd sex månader
i följd utan avbrott från Ale kommun eller annan kommun. Vid kontroll med annan kommun
krävs samtycke. Om samtycke inte lämnas fattas beslut utifrån de underlag nämnden har vid
tidpunkten för ansökan.
Om den enskilde erhållit avslag någon månad under denna senaste sexmånadersperioden
krävs en ny sammanhängande period om sex månader från senaste avbrottet. Om den
enskilde erhållit avslag enligt 4 kap 1 § SoL men erhållit bistånd för att undvika nöd skall
detta ses som ett avbrott och inte leda till kvalificering. Vid osäkerhet lyft upp ärendet för
samråd med enheten.
Jobbstimulansen är personlig och varje enskild vuxen person i det gemensamma hushållet
måste uppnå kvalificeringskravet. Exempelvis kan ett hushåll bestå av personer som nyligen
flyttat samman där den ena varit berättigad till bistånd en längre period och den andre parten
under kortare period.
Beslut
När den enskilde uppfyller kvalificeringstiden ska ett beslut fattas i Treserva, tillsammans
med förprogrammerad beslutstext där period för jobbstimulansen framgår.
Särskild beräkningsregel
Vid månadsberäkning och klienten är kvalificerad för avdrag räknas 25 % av lönen av,
vilket innebär att endast 75 % läggs som inkomst. Gör en notering i beräkningen om detta.
Den särskilda beräkningsregeln ska gälla inkomst som intjänats från och med det datum
beslut om jobbstimulans fattats. Exempelvis om den enskilde arbetat i juli och erhåller lön i
slutet av juli skall den särskilda beräkningsregeln tillämpas inför ansökan i augusti. Om den
istället utbetalas i slutet av augusti skall den särskilda beräkningsregeln tillämpas inför
ansökan i september. Kontrollera därför vilken månad lönen avser.
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Sparade medel under 24 månaders-perioden som kan kopplas till de 25 % som löpande
frånräknats skall inte beaktas vid rätten till bistånd. Eventuella ackumulerande sparade
belopp som tydligt överstiger det som löpande frånräknats ska särskilt utredas och lyftas
med enheten.
Begär alltid in lönespecifikation för klienter som omfattas av jobbstimulansen. Det räcker
inte med kontoutdrag då klient måste styrka att insättningen är en lön.
Information till den sökande
Information ska lämnas till den sökande. Särskilda informationsbrev finns i Treserva. Om
försörjningsstödsärende avslutas under jobbstimulansperioden ska information lämnas till
den enskilde om vad som gäller om han/hon åter söker försörjningsstöd.

49

28 Julpeng
Ekonomiskt bistånd avseende julpeng beviljas med 300 kr/barn till hushåll som har haft ett
långvarigt bidragsberoende. Med långvarigt bidragsberoende avses bidragsberoende under
ett år eller mer. Julpeng kan också utgå till umgängesföräldrar som har ett faktiskt umgänge
med sina barn, och som är långvarigt bidragsberoende. Vid gränsfall görs en generös
bedömning.
Hushåll där vi känner till att julpeng kan beviljas ska aktivt uppmanas att ansöka om
biståndet. Syftet med julpengen är att föräldern ska kunna ordna ett julfirande för barnen
med till exempel present, mat och julpynt. Biståndet utbetalas i samband med ekonomiskt
bistånd för december månad.
julpeng gäller barn upp till 18 års ålder eller som inte har fyllt 21år och går på gymnasiet.
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29 Kläder och skor
Kostnader för kläder och skor ingår i riksnormen och hjälp till kostnader för detta utöver
norm föreligger normalt inte. Riksnormen avser även att täcka kostnad för årstidsbundna
kläder så som vinterjacka och skor samt paraplyer, lagning av kläder med mera.
Bistånd till kläder utöver norm
I vissa fall kan normbeloppet för kläder tillfälligtvis ökas. Det kan bli aktuellt till exempel
när ett hushåll har erhållit reducerad norm en längre tid, vid en oförutsebar och kraftig
viktförändring, eller om omständigheterna är sådana att risk för nöd annars föreligger.
Om en person helt eller nästan helt saknar kläder och inte kommer att kunna lösa situationen
på egen hand inom en rimlig tid kan ekonomiskt bistånd beviljas så att den enskilde uppnår
en basgarderob anpassad till årstiden. Tanken är att denna grundutrustning därefter ska
kompletteras löpande månadsvis. För prisexempel, se lista för godtagbara kostnader för
kläder och skor i ugglan i Treserva.
Arbetskläder
Arbetskläder kan beviljas i de fall där arbetsgivaren inte står för kostnaden och arbetskläder
behövs för att kunna utföra arbetet. Intyg från arbetsgivare krävs.
Student
Kostnad för kläder i samband med student kan beviljas till familjer med långvarigt (mer än
ett år) behov av ekonomiskt bistånd och där ungdomen inte har haft inkomst under året i
form av feriearbete under gymnasiestudierna. Belopp som kan beviljas är upp till
motsvarande två klädnormer utöver norm.
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30 Kosttillägg/specialkost
Ekonomiskt bistånd till kosttillägg utöver norm kan beviljas till sökande med sjukdom eller
överkänslighet som gör att man måste undvika vissa livsmedel. Konsumentverket gör
beräkningar av hur mycket dyrare det kan vara i jämförelse med den kost som man normalt
äter för att täcka sitt näringsbehov (Konsumentverket/rapport 2012:1). Specialkost utöver
glutenfri kost och mjölkproteinfri kost beräknas inte med viss planering behöva bli dyrare än
vanlig kost. Behovet av specialkost ska alltid styrkas av läkare och omprövas årligen.
Ekonomiskt bistånd till kosttillägg beviljas inte i de fall där merkostnadsersättning utbetalas
av Försäkringskassan som täcker utgifter för specialkost.
Fettreducerad kost
Behovet av fettreducerad kost skall endast användas efter medicinsk bedömning i samråd
med ansvarig läkare och dietist.
Merkostnad för fettreducerad kost bedöms och beräknas i samråd med dietist i det enskilda
fallet.
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31 Kriminalvården
Kriminalvården ansvarar för försörjningen för personer som avtjänar fängelsestraff eller är i
behandling under strafftid.
Frigivning
Kriminalvården ansvarar för att den intagne har det akuta behovet av kläder lämpliga för
årstiden vid frigivning tillgodosett. Om den enskilde inte har pengar till resan hem vid
frigivning kan han/hon ansöka om bistånd från Kriminalvården till resan.
Tandvård
Den intagne ansvarar i första hand för att bekosta eventuell tandvård. Saknar den intagne
medel till att bekosta tandvården har Kriminalvården ansvar för den akuta tandvården. Om
straffet överstiger 2 år har Kriminalvården även ansvar för en grundläggande tandvård.
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32 Legitimation
Legitimation är en godtagbar kostnad för vuxna som inte har någon form av ID-handling.
Kostnad för pass är i allmänhet ingen godtagbar utgift, men kan användas som ID-handling.
Ekonomiskt bistånd till legitimation för minderåriga beviljas i normalfallet inte.
Bistånd till legitimation beviljas vid max två tillfällen under en femårsperiod. Därefter får
den enskilde själv bekosta legitimation.
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33 Magasinering
Ekonomiskt bistånd till magasinering kan beviljas som en tillfällig lösning om särskilda skäl
föreligger. Först och främst ska sökande själv ordna med förvaring av sitt bohag.
Bedömning av rätten till bistånd
I bedömning av om skäl finns att bevilja bistånd till kostnad för magasinering ska hänsyn tas
till bohagets värde och användbarhet, magasineringsbehovets varaktighet och sökandens
sociala situation. Kostnaden för magasineringen ska vara skälig i förhållande till bohagets
värde och kostnaden för inköp av nytt bohag. Vid beräkning av kostnaden begärs
kostnadsförslag från minst två olika företag.
Tidsbegränsning
Det är viktigt att tidsbegränsa magasineringstiden genom att sätta en tydlig tidsbegrängning i
beslutet genom skriftlig överenskommelse med den sökande. Tiden bör begränsas till
maximalt 3 månader, med omprövning därefter.
Avhysning
När Kronofogden avhyser ett hushåll från en bostad och hyresgästen själv inte tagit hand om
sitt bohag, ordnar hyresvärden med magasineringen under 3 månader på hyresgästens
bekostnad.
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34 Matpengar
Matpengar kan beviljas vid framförallt tre olika situationer:
•
•
•

I väntan på nybesök.
Sökande är inte berättigad till bistånd på grund av olika orsaker men står trots det
utan pengar till mat.
Sökande har erhållit bistånd enligt riksnorm eller har haft egna inkomster
motsvarande norm men står av olika orsaker helt utan medel till mat.

I dessa fall kan en nödprövning göras för att undvika att sökande lider nöd. Beräkning av
matpengar görs utifrån Ale kommuns beräkning av posterna i riksnormen som uppdateras
årligen. Summan för mat multipliceras med 12, därefter divideras beloppet med 365 för att
beräkna beloppet för mat per dag.
Vid nödprövning utöver riksnorm mer än 2 gånger under än 12 månaders period ska
fördjupad utredning göras för bedömning av om behov finns av ytterligare stöd i form av
exempelvis förmedling eller god man.
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35 Poste Restante
Enligt folkbokföringslagen ska alla människor vara folkbokförda på den adress där de har
sin huvudsakliga dygnsvila. I det fall en person är bostadslös och det inte kan avgöras var
detta är, ska denne uppmanas att kontakta Skatteverket för att folkbokföra sig på kommunen.
Om en person saknar adress kan eftersändning av post till annan adress användas. Om annan
adress saknas kan Poste Restante-adress användas. Posten hämtas då på det postkontor
personen anger till Skatteverket. Posten måste hämtas inom 30 dagar.
Adress som används för Poste Restante är:
NN (namn)
Poste Restante
Postnummer Ort

( t ex 442 34 Kungälv, se nedan)

Närmaste kontor för hämtning av post är:
Kungälv
PostNord Företagscenter
Teknikergatan 5
442 43 KUNGÄLV
Poste restante är kostnadsfritt.
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36 Reducerad norm
I vissa fall kan en reducerad norm beviljas. Den utgår från aktuell riksnorm för
försörjningsstöd.
När rätt till bistånd inte föreligger
När den sökande inte har rätt till ekonomiskt bistånd och det är fastslaget att han eller hon
riskerar att hamna i en nödsituation kan akut bistånd beviljas enligt reducerad norm till akuta
utgifter. Sådana utgifter är exempelvis mat och ibland viss hygien. Vilket belopp som
beviljas per dag beräknas utifrån Ale kommuns stöd för uppdelning av riksnormen som
uppdateras årsvis.
Vid vistelse på institution/särskilda boenden
Vid vistelse på till exempel behandlingshem, stödboende, vårdinstans eller liknande ingår
ofta kostnad för mat. Om rätt till ekonomiskt bistånd föreligger reduceras då den enskildes
bistånd med motsvarande belopp i riksnormen, beräknat utifrån Ale kommuns stöd för
uppdelning av riksnormen.
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37 Resekostnader
Arbetsresor
Bistånd till arbetsresor avser möjlighet att resa till och från arbete, praktik, eller delta i andra
aktiva åtgärder som kommunen eller Arbetsförmedlingen anordnar. Avståndet mellan arbete
och hem ska som huvudregel vara minst 2 km för att bistånd skall beviljas, i enlighet med
Skatteverkets regler för reseavdrag. Individuella bedömningar görs om det exempelvis
föreligger medicinska skäl som påverkar den sökandes förutsättningar. Om
Arbetsförmedlingen har anvisat den enskilde till en sysselsättning bekostar
Arbetsförmedlingen så kallade ”programresor” till det belopp som överstiger egenavgiften.
Sociala resor
Kostnad för sociala resor utöver andra nödvändiga resor ingår i riksnormens post för fritid.
Om den sökande redan använder den delen av normen helt eller delvis till andra
fritidskostnader som bedöms nödvändiga för att den sökande ska uppnå en skälig
levnadsnivå kan normen vid behov utökas avseende denna del till den sökandes faktiska
kostnad för fritid.

Umgängesresor
Huvudregeln enligt familjerättslig praxis är att umgängesförälder bekostar umgängesresor
för barn om avståndet mellan föräldrarna är upp till 10 mil, om det inte är uppenbart
olämpligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomi. En individuell prövning måste därför göras
kring umgängesresor för barn, men det bör i allmänhet innebära att föräldrarna ska dela på
kostnaden för umgängesresorna i de fall umgängesföräldern uppbär försörjningsstöd.

Intyg som styrker umgänget skall uppvisas. Billigaste färdsättet skall användas med hänsyn
taget till barnens ålder. När det gäller umgängeskostnader till annat land skall utgångsläget
vara vad en genomsnittlig umgängesförälder klarar av. I bedömningen skall också vägas in
att ett barn har rätt till båda sina föräldrar och att umgänge ingår i skälig levnadsnivå.
I det fall en av föräldrarna vägrar medverka ekonomiskt till umgänget skall vi söka verka för
ett samarbete kring frågan. Under tiden kan hela kostnaden medräknas som godtagbar
kostnad vid ekonomisk beräkning.
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Resor till skola
Resor till och från skola bekostas av skolan för skolbarn i de fall det är nödvändigt för barnet
att åka kollektivt för att ta sig till skolan.
Sjukresor
Se riktlinjer för sjukvård.
Ersättning för resor
Huvudregeln är att bistånd till resor beviljas till en kostnad motsvarande kollektiv transport,
oavsett valt färdmedel.
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38 Rättsshjälp och rättsskydd
Rättsskydd är en del av hemförsäkringen som täcker kostnad för juridiskt ombud i samband
med rättsliga tvister. Den enskilde betalar en självrisk och det finns oftast ett maxbelopp i
försäkringen.
Rättshjälp är ekonomisk hjälp till kostnad för advokat eller jurist i vissa tvister för den som
inte har rättsskydd i sin hemförsäkring, den utbetalas av Rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälp
regleras av rättshjälpslagen, och bekostar aldrig hela kostnaden för tvisten, utan den enskilde
ska själv betala en så kallad rättshjälpsavgift. Vid frågor kan Rättshjälpsmyndigheten
kontaktas via www.rattshjalp.se.
Bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd till rättshjälpsavgift/självrisk och rådgivningsstund kan beviljas främst
om det förekommer våld inom familjen. Huvudregeln är att sökande i första hand ska
försöka få till stånd en frivillig samförståndslösning genom kommunens familjerätt och
utnyttja rättsskyddet i sin hemförsäkring alternativt rättshjälp genom
Rättshjälpsmyndigheten. Biståndet utgår till kostnad för rättshjälpsavgiften eller till självrisk
för rättsskyddsdelen inom hemförsäkringen.
Vid bedömning av rätt till bistånd ska samtycke inhämtas till kontakt med den jurist eller
advokat som den sökande har anlitat, för att få uppgifter om uppskattad totalkostnad.
Utrymme för att bevilja bistånd är mer restriktivt om kostnaden avser en skuld.
Delegation
Socialsekreterare har delegation på 10 % av basbeloppet när det gäller rättskydds- och
rättshjälpsavgift vid flykting- och familjerättsärenden. Kostnad därutöver beslutas av
arbetsutskottet för individärenden.
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39 Separation/skilsmässa
Vid en skilsmässa har parterna gemensamt försörjningsansvar för varandra tills Tingsrätten
har dömt till äktenskapsskillnad. Ogifta sammanboende skall likställas med gifta om de
lever under äktenskapsliknande förhållanden. Det innebär att båda parter har gemensamt
ansvar för ekonomisk försörjning och för att lösa den gemensamma boendesituationen.
Vid prövning av rätten till försörjningsstöd ska särskild hänsyn tas till barnets/barnens
situation och om det förekommer våld mot vuxna och barn (våld i nära relationer).
Kostnad för ansökan om äktenskapsskillnad kan beviljas vid våld i nära relationer.
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40 Sjukskrivna
Försörjningsstöd kan utgå till sjukskrivna som inte kan försörja sig genom
sjukförsäkringssystemet.
Sjukskrivning
Om den sökande inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande, helt eller delvis, på grund av
ohälsa ska detta alltid styrkas med läkarintyg. Av intyget ska bland annat framgå om den
sjukskrivne bedöms kunna delta i arbetsrehabilitering eller inte. Om den sökande inte kan
det ska en dialog inledas, efter samtycke från den enskilde, med sjukskrivande läkare om
framtida planering.
Ersättningar vid sjukskrivning
Huvudregeln är att den enskilde vid sjukskrivning ska söka sjukpenning hos
Försäkringskassan. Om han/hon saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI) kan
sjukpenning inte beviljas. Vi längre tids nedsättning av arbetsförmåga med minst 25 % som
väntas vara permanent ska sjukersättning sökas hos Försäkringskassan. För unga vuxna upp
till 30 år gäller att aktivitetsersättning ska sökas hos Försäkringskassan om arbetsförmågan
väntas vara helt eller delvis nedsatt i minst ett år.
När en sjukskriven har uppnått vissa gränser i sjukförsäkringssystemet ansvarar
Försäkringskassan för samordning av arbetslivsinriktade insatser med Arbetsförmedlingen.
Vid deltagande i arbetslivsinriktade insatser kan personen få rehabiliteringspenning istället
för sjukpenning. Ersättningen är lägst densamma som sjukpenningen.
Socialtjänsten har rätt att ta del av information om hur mycket sjukpenning, sjukersättning
eller aktivitetsersättning som betalats ut till en enskild sökande, denna information finns i
bastjänsterna i Treserva.

Samverkan med sjukvården kring enskilda
Den enskildes vårdkontakter ska utredas, och skriftligt samtycke till kontakt med vårdgivare
upprättas. Vid behov av fördjupad samverkan bokas samverkansmöte med relevanta
vårdgivare. Vid behov kan socialtjänsten sammankalla till en Samordnad Individuell Plan
(SIP) då sjukvården och socialtjänsten ska medverka. Även andra viktiga aktörer så som
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Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller andra handläggare inom socialtjänsten kan
bjudas in till en SIP.
Vårdcentralerna har rehabsamordnare knutna till sig som kan kontaktas om den enskilde har
behov av att samordna sina vårdkontakter.
Det finns också möjlighet till samordnade insatser kring en klient genom
Samordningsförbundet, där myndigheter och vården ingår. Enheten har två representanter
som kan förmedla sådan kontakt.
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41 Sjukvård och medicin
Sjukvård
Kostnad för läkarvård och annan medicinsk behandling inom den allmänna sjukvården
accepteras som en godtagbar utgift vid ekonomisk beräkning upp till högkostnadsskyddet
med maximalt 1 150 kr för en 12-månaders period. Den enskilde bör rådas att bevaka hos
vårdgivaren att högkostnadsskydd/frikort börjar gälla när han eller hon uppnått detta belopp.
I högkostnadsskyddet ingår avgifter för:
•
•
•

vård på vårdcentral, sjukhusmottagning eller hos privat vårdgivare som har avtal med
Västra Götalandsregionen
förnyelse av recept
tandvård till samma pris som sjukvård (s.k Särskilt tandvårdsstöd, se avsnitt
tandvård).

I högkostnadsskyddet ingår inte avgifter för:
•
•
•
•

graviditetstest, gynekologisk cellprovsmottagning eller mammografi
hälsokontroll, hälsorådgivning, intyg eller vaccinationer
inneliggande vård (se avsnitt nedan)
uteblivet besök

Sjukvård är gratis för barn och ungdomar upp till 20 år.
Egenavgift inneliggande vård
Ekonomiskt bistånd beviljas till kostnad för egenavgift för inneliggande vård upp till
högkostnadsskydd. Högkostnadsskydd inom Västra Götalandsregionen uppgår till 1 500 kr
per löpande 30-dagarsperiod. I egenavgiften ingår kostnad för mat. Vid längre
sjukhusvistelser reduceras normen därför med motsvarande matnormen.
Förebyggande vård
Mammografi och cellprov är gratis i Västra Götaland, liksom förebyggande mödravård.
Kostnad för vaccination, uteblivet besök, kostnad för intyg och journalkopia beviljas i
normalfallet inte.
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Läkemedel
Kostnad för läkemedel som omfattas högkostnadsskydd accepteras som en godtagbar utgift
vid ekonomisk beräkning, upp till högkostnadsskydd med maximalt 2 300 kr för en 12månadersperiod. Vid ansökan om ekonomiskt bistånd till läkemedel som inte omfattas av
högkostnadsskydd ska behovet styrkas av läkare, därefter görs en bedömning av om
läkemedlet är nödvändigt för att den enskilde ska uppnå en skälig levnadsnivå.
Om den sökande inte har skulder hos Kronofogden, och kostnaden för läkemedel är ojämnt
fördelad över året på grund av dyra läkemedel, ska han eller hon uppmanas att betala
läkemedel via delbetalningskonto hos apoteket. Kostnad för delbetalningskonto är en
godtagbar utgift vid beräkning av försörjningsstöd.
Vid ansökan om ekonomiskt bistånd till läkemedel ska kassakvitto uppvisas tillsammans
med receptspecifikation. Av kassakvittot framgår om läkemedlen betalats kontant eller
genom delbetalningskonto. Av receptspecifikation framgår om läkemedlet omfattas av
högkostnadsskydd samt om det är den sökandes läkemedel som betalats.
Sjukresor
Kostnad för resor till och från vårdinrättning beviljas med beloppet för egenavgiften upp till
högkostnadsskydd om 1 650 kr för en 12-månadersperiod. Bistånd till kostnad för sjukresa
med taxi godtages om färdsättet bedömts nödvändig av sjukvården och resan omfattas av
högkostnadsskydd. Den enskilde ska uppmanas att söka ersättning från Sjukreseenheten
inom Västra Götalandsregionen för kostnader utöver detta. Blanketter för ansökan om mer
information finns på Västra Götalandsregionens hemsida.
Avgifter för utfärdande av intyg
I lag om allmän försäkring regleras endast avgift för vård på grund av sjukdom och
förlossning. I all övrig vård, till exempel utfärdande av intyg, ska patienten i princip betala
den faktiska kostnaden för åtgärden. Ekonomiskt bistånd till kostnad för intyg beviljas om
handläggande socialsekreterare begärt intyget. Ekonomiskt bistånd till kostnad för andra
intyg utgår normalt inte.
Skoinlägg och andra hjälpmedel
Detta är en accepterad utgift om behovet kan styrkas med läkarintyg.
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42 Skulder
Huvudregeln är att ekonomiskt bistånd inte beviljas till skulder. Bistånd kan utgå till skulder
om det är det enda sättet för den enskilde att uppnå en skälig levnadsnivå. Hänsyn tas till
vilka sociala konsekvenser utebliven betalning får för den sökande.
Utmätning av inkomst
När Kronofogden utmäter del av inkomst ska utmätning inte göras med mer än att den
enskilde har tillräckligt med inkomst för att kunna uppnå en skälig levnadsnivå. Om den
sökande vid beräkning har ett ekonomiskt underskott kontaktas Kronofogden för kontroll att
rätt belopp utmätes. Vid tillfälliga ökade utgifter kan utmätningen eventuellt stoppas eller
minskas under en period.
Skuldsanering
Ekonomiskt bistånd beviljas inte till betalning av skulder inom skuldsanering. Om den
enskilde har varaktigt minskade inkomster eller ökade utgifter ska han/hon hänvisas till att
kontakta skuldrådgivare för att pröva om skuldsaneringen kan omräknas till de ändrade
förhållandena.
Barnomsorgsskuld
Ekonomiskt bistånd till barnomsorgsskuld kan utgå om föräldrarnas möjlighet att vara
självförsörjande försämras väsentligt av en avstängning från barnomsorgen eller om
barnomsorgen bedöms vara viktig i barnets sociala situation. I första hand skall
avbetalningsplan göras med barnomsorgen. Socialsekreteraren kan göra en ekonomisk
bedömning och meddela barnomsorgen om utrymme finns att avbetala skulden.
Socialsekreterare beslutar om kostnad för barnomsorgsskuld upp till 6 månader. Kostnad för
tid utöver det beslutas av arbetsutskottet för individärenden.
Bostadsbidragsskuld
Bistånd till återbetalning av felaktigt utbetalat bostadsbidrag beviljas inte. Regleras skulden
genom avdrag på kommande bostadsbidrag så räknas familjens faktiska inkomster. Om
skulden regleras genom avdrag på andra ersättningar ska den enskilde uppmanas att kontakta
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Försäkringskassan för att meddela att avdrag ej är möjligt med hänsyn till den ekonomiska
situationen.
Elskuld
Se separat rubrik elskuld.

42.1 Fackavgift/a-kasseskuld
Bistånd kan beviljas för en skuld upp till max 12 månader under förutsättning att personen
genom detta bistånd kan få sin försörjning helt eller delvis via a-kassa eller alfakassa.
Socialsekreterare har delegation att besluta om kostnad för skuld till fackförening och akassa.

42.2 Hyresskuld
Ekonomiskt bistånd kan utgå till hyresskulder i de fall då det finns starka sociala och andra
skäl för den sökande att få behålla lägenheten, främst barnfamiljer. Gäller skulden hyror i
aktuellt boende och det föreligger akut risk för uppsägning eller avhysning och det inte finns
något annat sätt att lösa skulden eller boendefrågan, kan ekonomiskt bistånd beviljas. Den
enskildes alla möjligheter att lösa skulden i form av till exempel avbetalningsplan eller
anstånd ska vara uttömda. Särskild hänsyn skall tas till barns situation.
Socialsekreterare har delegation på 1 månads hyresskuld i aktuellt boende, 1:e
socialsekreterare har delegation på 3 månaders skuld i aktuellt boende. Beslut utöver det
fattas av arbetsutskottet för individärenden.

42.3 Privata skulder
Är inte en godtagbar utgift.

42.4 Skatteskuld
Restskatt/skatteskuld är inte en godtagbar utgift utan den sökande hänvisas till att kontakta
Skattemyndigheten för uppgörelse/anstånd. Enligt Socialstyrelsen bör kostnader för
skatteskulder aldrig betalas med ekonomiskt bistånd även så i de fall där den sökandes skuld
uppkommit under period då försörjningsstöd beviljats som komplettering till andra
inkomster. Det ankommer på den enskilde att se till att rätt skatt dras från inkomsten.
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Studieskuld
Studieskuld till CSN är i allmänhet inte en godtagbar utgift vid beräkning av
försörjningsstöd. Person i hushåll som uppbär försörjningsstöd kan få uppskov med
betalning godkänd av CSN mot uppvisande av intyg från socialtjänsten.

42.5 Underhållsskuld
Underhållsskuld är inte en godtagbar utgift. Sökande hänvisas till Försäkringskassan för att
få prövat sänkning av beloppet eller för att ställa in betalningarna.
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43 Sommarpeng
Ekonomiskt bistånd avseende sommarpeng beviljas med 500 kr/barn till hushåll som har
haft ett långvarigt bidragsberoende. Med långvarigt bidragsberoende avses bidragsberoende
under ett år eller mer. Sommarpeng kan också utgå till umgängesföräldrar som har ett
faktiskt umgänge med sina barn, och som är långvarigt bidragsberoende. Vid gränsfall görs
en generös bedömning.
Hushåll där vi känner till att sommarpeng kan beviljas ska aktivt uppmanas att ansöka om
biståndet.
Syftet med sommarpengen är att föräldern ska kunna utföra aktiviteter med sina barn under
sommarlovet. Innan bistånd beviljas ska utredas vad föräldern planerar att använda biståndet
till. Vid tveksamhet kring ifall biståndet kommer att användas till avsett ändamål kan det
beviljas mot uppvisande av kvitto i efterhand. Biståndet utbetalas vanligtvis tillsammans
med ekonomiskt bistånd för juli månad.
Sommarpeng gäller barn upp till 18 års ålder eller som inte har fyllt 21år och går på
gymnasiet.
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44 Studerande
Huvudregeln är att försörjningsstöd inte beviljas till vuxna studerande. Studier ska i första
hand finansieras genom studiestöd från CSN.
Studiemedel skall täcka personens försörjning under studietiden. Beslut från CSN anger till
och från vilka veckor studiemedlet är avsett att täcka.
Studier på grundskolenivå
Försörjningsstöd kan beviljas till vuxna studerande på grundskolenivå om detta bedöms
nödvändigt för att den enskilde ska kunna få ett arbete. En förutsättning är att den enskilde
följer uppgjord studieplan och gör väntade framsteg i studierna.
Studier som arbetsmarknadsåtgärd
Försörjningsstöd kan beviljas till vuxna studerande om studierna är att betrakta som en
arbetsmarknadsåtgärd. Arbetsförmedlingen beslutar om åtgärden och a-kassa eller
aktivitetsstöd bör utgå under studieperioden.
Sommaruppehåll
En studerande som saknar arbete eller annan inkomst under studieuppehåll på sommaren kan
beviljas ekonomiskt bistånd på samma sätt som övriga arbetssökande (se arbetslös vuxen
resp arbetslös ung vuxen). Förutsättningen är att den sökande är aktivt arbetssökande och har
varit det i god tid (minst tre månader) innan studieuppehållet. Försörjningsstöd kan beviljas
för de veckor den sökande inte erhåller studiemedel från CSN.
Studerande som beviljas försörjningsstöd i avvaktan på att lön utbetalas från sommarjobb
beviljas bistånd mot återbetalning eftersom dubbla inkomster (lön, studiemedel)
förmodligen är att vänta i slutet av sommaren. Får de inte dubbla inkomster faller skulden
och de blir inte återbetalningsskyldiga.
Studerande ungdom
Huvudregeln är att gymnasiestuderande ungdomar inte har rätt till försörjningsstöd då
föräldrarna har försörjningsskyldighet till dess att ungdomen har gått ut gymnasiet eller fyllt
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21 år (se Arbetslösa unga vuxna/förälders försörjningsskyldighet). I fall där föräldern inte
kan ta försörjningsansvaret, till exempel för ensamkommande ungdomar, kan
försörjningsstöd beviljas till gymnasiestuderande under 20 år.
Från och med andra halvåret (höstterminen) det år man fyller 20 år har man rätt till
studiemedel från CSN och skall då ansöka om det. Det gäller studier på komvux,
folkhögskola och gymnasium,
För studier på högskola, universitet och andra eftergymnasiala utbildningar finns ingen
nedre åldersgräns för att ha rätt till studiemedel.
Familjer med ungdomar som studerar på gymnasienivå ska uppmanas att söka extra tillägg
från CSN. Ansökningsblankett finns på CSN:s hemsida och ska vara CSN tillhanda senast
30:e juni det läsår som den studerande ansöker om tillägg för. Extra tillägg ska inte
medräknas som inkomst vid beräkning av försörjningsstöd.
För studerande ungdom i ett hushåll som uppbär försörjningsstöd och som sommarjobbar
gäller att inkomst av arbete inte skall räknas som del av hela familjens inkomst om familjen
får ekonomiskt bistånd. Inkomsten kan endast avräknas den unges del av hushållets
kostnader och endast till belopp överstigande ett basbelopp/år.
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45 Städning/sanering
Bistånd till kostnad för städning/sanering av bostad kan beviljas efter särskild prövning om
det finns risk för att hyreskontraktet kommer att sägas upp på grund av sanitär olägenhet, om
bostaden inte uppfyller kraven för en skälig levnadsnivå eller om det är en förutsättning för
att hemtjänsten ska kunna utföra uppdrag i bostaden.
Diskussion ska föras på enheten inför eventuell städning/sanering. Om bistånd beviljas ska
det alltid finnas en planering för hur liknande situation inte ska uppstå igen.
Om bistånd till städning/sanering kan beviljas ska prisuppgift inhämtas från minst två
städfirmor.
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46 Tandvård
Försörjningsstöd utgår till akut tandvård och annan tandvård som bedöms som nödvändig
tandvård. Försörjningsstöd utgår inte till så kallad optimal tandvård.

Akut tandvård
Med akut tandvård avses behandling vid värk, infektiösa tillstånd och traumaskador som inte
kan avvakta mer omfattande utredning. Exempel på behandling kan vara tandutdragning,
akut rotbehandling och enstaka fyllningar för att undanröja värk. Detta är behandling som
oftast måste utföras omedelbart vilket medför att kostnadsförslag inte kan inväntas.
Det ska av tandvårdsräkning eller genom kontakt med behandlande tandläkare framgå att
behovet av behandling var akut. Det bör uppmärksammas att ”akut besök” på räkningen inte
innebär att behovet av behandling var akut enligt definitionen ovan.
Nödvändig tandvård
Med nödvändig tandvård avses att sökande ska uppnå godtagbar tuggförmåga, förhindra
väsentligt försämrad tandstatus och är en förutsättning för att fungera socialt och kunna
arbeta. Utgångspunkt vid bedömningen skall vara vad en låginkomsttagare normalt kan ha
råd med. Kostnaden för tandläkarens undersökning i samband med kostnadsförslaget ska
inkluderas i biståndet men inte kostnad för uteblivit besök.
Följande ska beaktas vid ansökan om bistånd till nödvändig tandvård:
•
•
•
•

kostnadsförslag skall alltid begäras
förtroendetandläkare ska konsulteras vid ansökningar om dyrare eller mer
omfattande tandvård för en oberoende bedömning utifrån begreppet nödvändig
tandvårdsbehandling
en individuell bedömning ska göras av den sökandes förmåga att sköta sin
tandhygien
individuell bedömning görs av den sökandes möjligheter att bli självförsörjande och
själv kunna bekosta tandvården inom en tid som är rimlig med hänsyn till behovet
av tandvård.

Om bistånd till nödvändig tandvård beviljas ska beslut formuleras så att det framgår att
kostnaderna skall beviljas under förutsättning av att personen är biståndsberättigad när
faktura inkommer till socialtjänsten, och att beslutad tandvård skall slutföras inom ett år.
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Faktura kan efter överenskommelse skickas direkt till socialtjänsten, men ska då ställas i
klientens namn.
Särskilt tandvårdsstöd
Personer med bestående behov av omfattande vård och omsorg eller som lider av vissa
sjukdomar kan ha rätt till Särskilt tandvårdsstöd. Det innebär att kostnad för tandvård
likställs med övrig sjukvård när det gäller priser och högkostnadsskydd.
Ansökan om Särskilt tandvårdsstöd görs genom att läkarintyg skickas av läkare till Enhet
Tandvård inom Västra Götalandsregionen, som gör bedömning av om rätt till intyg
föreligger.
Årlig undersökning
Kostnad för en årlig undersökning är en godkänd utgift i samband med ansökan om
försörjningsstöd under förutsättning att personen har varit aktuell för försörjningsstöd mer
än ett år och inte väntas bli självförsörjande inom kort.
Frisktandvård
Ekonomiskt bistånd till frisktandvård beviljas som regel inte.
Delegation
Socialsekreterare beslutar om bistånd till akut tandvård till faktiskt kostnad samt om bistånd
till nödvändig tandvård upp till 25 % av basbeloppet per år. 50 % av basbeloppet på 1:e
socialsekreterare. Kostnad därutöver beslutas av arbetsutskottet för individärenden.
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47 Telefon
Kostnad för telefonabonnemang ingår i riksnormen. Mobiltelefon med telefonkort kan
jämställas med och utgöra ett billigare alternativ till fast telefoninstallation.
Inköp av mobiltelefon
Bistånd till inköp av mobiltelefon kan beviljas om den sökande helt saknar egen telefon eller
tillgång till en telefon och det bedöms nödvändigt utifrån sociala eller arbetsmässiga skäl.
Bistånd beviljas då till billigast möjliga modell, upp till maximalt 1 000 kronor
(smartphone). Bistånd till mobiltelefon beviljas maximalt en gång per år och det är den
enskildes ansvar att hantera telefonen varsamt för att undvika att det tappas bort, blir stulen
eller går sönder.
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48 Umgänge
Socialtjänsten ska stimulera umgänge med båda föräldrarna. Om det finns ekonomiska
hinder som parterna inte kan lösa ska socialtjänsten verka för att göra umgänget möjligt.
Varannan helg
Den förälder som barnet är folkbokfört hos har rätt till underhållsstöd från
Försäkringskassan om den andre föräldern helt eller delvis inte betalar underhållsbidrag.
Förälder som uppbär försörjningsstöd och som barnet inte huvudsakligen bor tillsammans
med erhåller tillägg för umgänge med dagsbelopp, som registreras i normberäkning utifrån
antal dagar. Rätten till umgänge ska kontrolleras och omfattningen ska framgå av dom, avtal
eller intyg från boendeföräldern.
Om boendeföräldern uppbär försörjningsstöd skall motsvarande avdrag göras för denne vid
längre umgänge till exempel vid lov. Avdrag för boendeföräldern görs inte vid umgänge
varannan helg.
Växelvis boende
Vid växelvis boende, då barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna, kan vardera föräldern
ansöka om underhållsstöd (underhållsstöd vid växelvist boende) hos Försäkringskassan.
Barnbidraget delas lika.
Vid växelvis boende kan föräldern erhålla bistånd motsvarande riksnorm för barnet/barnen
den tid det eller dessa bor hos föräldern. Barnet registreras i normberäkningen som 50 %
bosatt i hushållet.
Umgängesresor
Se resor
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49 Uteätartillägg
En ensam person som saknar matlagningsmöjligheter i sin bostad, erhåller utöver norm 17%
av basbeloppet/år och person uppdelat månadsvis.
Uteätartillägg kan bland annat komma ifråga för boende på vandrarhem eller
gemensamhetsboende.
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50 Utgifter försörjningsstöd
Socialtjänstlagen slår fast att socialtjänstens verksamhet skall bygga på respekt för
människornas självbestämmanderätt och integritet. En konsekvens av detta synsätt är att det
ekonomiska stödet till försörjning bör utformas så att bidragstagaren själv ges utrymme att
planera och fatta beslut om den egna ekonomin inom ramen för det erhållna biståndet.
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå

50.1 Uppdelning
Försörjningsstöd lämnas till skäliga kostnader för:
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och
hygien, barn- och ungdomsförsäkring samt dagstidning och telefon (riksnormen)
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, kosttillägg samt avgift för fackförening
och arbetslöshetskassa (skäliga kostnader vid behov)
Man kan också, om särskilda skäl föreligger, få hjälp med andra kostnader (livsföring i
övrigt). Exempel på detta är hälso- och sjukvård, tandvård, barnomsorgsavgift,
hemutrustning, umgängesresor, glasögon, flyttkostnader med mera.

Försörjningsstödet delas upp i två delar. För den ena delen beviljas bistånd enigt. en
schablon, riksnormen, som är lika för alla kommuner. Den andra delen av försörjningsstödet
ska alltid skälighetsprövas. Rätten till bistånd för dessa behov är inte mindre än de övriga.
Försörjningsstödets storlek
Riksnormen är densamma över hela landet och justeras årligen utifrån bland annat
konsumentprisindex. Riksnormens storlek för ett enskilt hushåll är beroende av hushållets
sammansättning. Ekonomiskt bistånd till övriga poster beviljas vanligtvis till faktisk
kostnad, så länge den är skälig och rimlig och kan styrkas av den enskilde. Huvudregeln är
att lägsta möjliga skäliga kostnad beviljas.
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51 Utländska medborgare
Beträffande försörjningsstöd till utländska medborgare gäller följande:
Turister
Personer som är att betrakta som turister bör i första hand vända sig till sitt hemlands
konsulat eller ambassad. Om ett akut behov inte kan tillgodoses på annat sätt kan
försörjningsstöd komma ifråga. Det bör då i regel avse biljett till hemlandet, att besöka
ambassaden samt uppehälle i avvaktan på hemresa.
Nordiska medborgare
Ansökan om ekonomiskt bistånd prövas utifrån samma bedömningsgrunder som gäller för
svenska medborgare.
Personer med uppehållstillstånd och arbetstillstånd
Ansökan om ekonomiskt bistånd prövas utifrån samma bedömningsgrunder som gäller för
svenska medborgare.
Asylsökande
Migrationsverket har huvudansvar för de asylsökande i Sverige. Ekonomiskt bistånd åt
asylsökande (LMA) är statliga medel och betalas ut direkt till personen från
Migrationsverket. Bidraget utbetalas fram tills dess personen erhållit uppehållstillstånd.
Därefter kan man, om man är berättigad, erhålla etableringsersättning via
Arbetsförmedlingen.
Flyktingar
Personer som har fått uppehållstillstånd som flyktingar prövas utifrån samma
bedömningsgrunder som gäller för svenska medborgare. Flyktingar omfattas av
etableringsreformen de första två åren efter att uppehållstillstånd är utfärdat och kan då, om
de är berättigade, få insatser och inkomst i form av etableringsersättning (samt i
förekommande fall etableringstillägg eller bostadsersättning) via Arbetsförmedlingen.
Vanligtvis är ett hushåll självförsörjande genom etableringsersättningen, men undantag kan
förekomma, som exempelvis:

80

•
•
•

”glappet” mellan att Migrationsverket slutar att utbetala LMA-ersättning och den
enskilde har ett etableringsprogram hos Arbetsförmedlingen som ger rätt till
ersättning
hushåll med många medlemmar, där etableringsersättningen inte är tillräcklig
vuxna ensamstående som delar bostad med annan än sitt eget barn och som därför
varken kan få etableringstillägg eller bostadsersättning

EU-medborgare
EU-medborgare har uppehållsrätt i landet under tre månaders tid eller så länge man har
arbete eller en realistisk möjlighet till arbete. Efter tre månaders vistelse i Sverige har EUmedborgare fortsatt uppehållsrätt utan uppehållstillstånd om han/hon har arbete, är egen
företagare eller aktivt söker jobb och har en realistisk möjlighet till arbete. Förutsättningen
för EU-medborgares rätt att vistas i landet är bland annat att man inte är en belastning för
biståndssystemet.
Om EU-medborgare söker ekonomiskt bistånd ska bedömning göras av den sökandes
uppehållsrätt i Sverige. Uppehållsrätt kan man ha om man är:
•
•

•

arbetstagare eller egen företagare i Sverige
aktivt arbetssökande och bedöms ha en verklig möjlighet att få en anställning. För att
anses vara aktivt arbetssökande ska man vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och
vara beredd att ta anvisat lämpligt arbete, samt i övrigt uppfylla kriterierna
beslkrivna under Arbetssökande vuxna. Om man har sökt arbete i sex månader utan
resultat bedöms man som huvudregel inte ha en verklig möjlighet till anställning.
familjemedlem till en EU-medborgare med uppehållsrätt enligt ovanstående två
punkter

Bedömning ska också göras av om den sökande har Ale kommun som hemkommun, på
samma sätt som vid övriga ansökningar om ekonomiskt bistånd.
Om den sökande inte uppfyller ovanstående krav om uppehållsrätt och hemvist är han/hon
som huvudregel inte berättigad ekonomiskt bistånd. I vissa fall kan akut bistånd ändå
behöva beviljas för att kunna bekosta exempelvis resa till hemlandet samt kost och logi i
väntan på resan.
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Svenska medborgade som befinner sig utomlands
Personer som befinner sig utomlands kan få stöd genom att vända sig till aktuellt lands
ambasad. Se lag (2003:491) om konsulärt bistånd.
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52 Våld i nära relationer
Skyddsbedömning görs av mottagningsenheten/vuxenenheten. Se även IFO-övergripande
riktlinje kring våld i nära relationer, som ligger länkad i Sharepoint.

Att uppmärksamma våld i nära relationer
Enligt 5 kap 11 § SoL har socialnämnden ett särskilt ansvar vad gäller person som utsätts för
våld eller hot om våld. Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för
brott och dennes närstående får stöd och hjälp.
Som stöd i att uppmärksamma våld i nära relationer används FREDA kortfrågor, som finns
på Socialstyrelsens hemsida. För riskbedömning kan FREDA farlighetsbedömning
användas.
Barn
Socialnämnden skall särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av
eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp enligt 5
kap 11 § SoL. Om det kommer till handläggares kännedom att ett barn kan ha bevittnat våld
ska en internanmälan göras omgående till mottagningsenheten alternativt barn- och
ungdomsenheten om ärenden är pågående.
Ekonomiskt bistånd när det förekommer våld i nära relationer
I vissa situationer kan det vara aktuellt att bevilja ett akut och/eller långsiktigt ekonomiskt
bistånd till person som lämnar ett förhållande där det förekommer våld, för att möjliggöra
detta. I en sådan situation kan det godtas att äktenskapsskillnad inte vunnit laga kraft. Om
det finns tillgångar att vänta vid till exempel bodelning eller försäljning av bostad kan
försörjningsstöd beviljas mot återkrav.
Vid beräkning av försörjningsstöd kan det vara aktuellt att godta kostnader för:
•
•
•
•
•
•
•
•

tillfällig adressändring
namnbyte
säkerhetspaket (låsbyte, titthål, kedja, larm)
dubbla hyreskostnader under uppsägningstid
kostnad för äktenskapsskillnad
hemutrustning (beakta att eventuell bodelning kommer att ske)
kläder
mobiltelefon
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Sektor socialtjänst
Diarienummer:S.N.2021.21
Datum: 2021-04-08
Verksamhetschef funktionsstöd Taija Tuomilehto Holmberg
Socialnämnden

Utlysning av statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning
2021, Dnr 9.2-546/2021
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att rekvirera statsbidrag gällande habiliteringsersättning för
funktionsstödsverksamheten 2021, samt ansöker om ytterligare medel som eventuellt blir över
efter sista rekvisitionsdatum. Statsbidraget för Ale kommun enligt beräkningsnyckeln för år
2021 är 977 986 kr
Socialnämnden beslutar att utbetalningen sker i september för första halvåret och i december
för andra halvåret. Vid första utbetalningstillfället bedöms beloppet för heltid till 5 000 kronor
och för deltid 3 500 kronor, beroende på antalet brukare och deras respektive arbetstid. Då
antalet brukare under hösten kan vara förändrat görs en ny beräkning inför slutlig utbetalning.
Sammanfattning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till kommunerna
genom stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna
i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller bibehålla 2019 2020 års höjningar som föregående års statsbidrag för habiliteringsersättning möjliggjorde.
Statsbidraget för Ale kommun enligt beräkningsnyckeln för år 2021 är 977 986 kr.
Möjlighet finns att även söka ytterligare medel som återstår av statsbidraget, om någon eller
några kommuner avstår från att rekvirera bidraget.

Ebba Gierow
Sektorchef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Taija Tuomilehto Holmberg
Verksamhetschef funktionsstöd

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Utlysning av statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning 2021, Dnr
9.2-546/2021, 2021-04-08
Utlysning av statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning 2021, 2021-03-09
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Controller
Administrationen, enheten för ledningsstöd och utveckling
För kännedom:

Enhetschef daglig verksamhet
Kontaktpersonal daglig verksamhet
Rådet för funktionshinderfrågor

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Ärendet
Daglig verksamhet finns som ett alternativ för personer som inte förvärvsarbetar eller
studerar. Habiliteringsersättningen är tänkt som en motivation för deltagande, men är för
många också en viktig del i privatekonomin. Ersättningen bidrar till fullt deltagande i
samhällslivet och ger möjlighet att leva som andra.
Nuvarande habiliteringsersättning i Ale kommun är för heltid (över 6 h/dag) 40 kronor per
dag, för deltid (upp till 6 h/dag) 28 kronor per dag. Enligt beslut Dnr 55/13 av omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden 2013.
Socialstyrelsen utlyser under 2021 stimulansmedel till alla kommuner med målet att införa
eller öka habiliteringsersättningen.
Ale kommun har möjlighet att rekvirera statsbidrag om 977 986 kr, som tilldelats kommunen
utifrån antal personer med insatsen daglig verksamhet enligt LSS.
Under 2020 rekvirerades 944 120 kronor. Då flera kommuner inte rekvirerade statsbidraget
begärde Ale kommun att få överskjutande del utifrån Socialstyrelsens fördelningsnyckel och
erhöll totalt 1 075825 kronor. Under 2019 rekvirerades 961 846 kronor för att öka
habiliteringsersättningen. Flera kommuner rekvirerade inte statsbidraget och Ale kommun
begärde att få överskjutande del utifrån Socialstyrelsens fördelningsnyckel och erhöll totalt
1 452 269 kronor.
Ekonomisk bedömning
Antalet brukare är cirka 125 stycken, varav ungefär hälften arbetar full tid och resten deltid.
Antalet brukare varierar under året likaså deras respektive arbetstid. Samtliga brukare, som
påbörjat eller avslutat sin insats under året, kommer att få ta del av utbetalningarna. En
avräkning kommer att ske i augusti med utbetalning i september för första halvåret. Vid första
utbetalningstillfället bedöms beloppet för heltid till 5 000 kronor och för deltid 3 500 kronor,
beroende på antalet brukare och deras respektive arbetstid.
Resterande del av statsbidraget regleras och utbetalas i december.
Invånarperspektiv
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Remissyttrande
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Om socialnämnden fattar beslut om att ansöka om statsbidrag för habiliteringsersättning
kommer sektorns controller att rekvirera statsbidraget. Utbetalning av habiliteringsersättning
kommer att administreras att avgiftshandläggare inom sektorn.
En avräkning kommer att ske i augusti med utbetalning i september för första halvåret. Vid
första utbetalningstillfället bedöms beloppet för heltid till 5 000 kronor och för deltid 3 500
kronor, beroende på antalet brukare och deras respektive arbetstid.
Resterande del av statsbidraget regleras och utbetalas i december.
Information ska lämnas till enhetschef och kontakpersonal inom daglig verksamhet.
Information om habiliteringsersättning ska även lämnas till brukare och eventuella
företrädare.
Rådet för funktionshinderfrågor ska informeras om att ansökan om statsbidrag för
habiliteringsersättning är gjord.
Återrapportering ska ske till Socialstyrelsen om hur kommunen använt statsbidraget när detta
begärs.
Förvaltningens bedömning
Sektorns bedömning är att det är viktigt att Ale kommun söker aktuellt statsbidrag, i syfte att
ge kommunens deltagare på daglig verksamhet möjlighet att ta del av Socialstyrelsens
satsning gällande habiliteringsersättning.
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Från: Socialstyrelsen <robin.bjork@socialstyrelsen.se>
Skickat: den 9 mars 2021 14:59
Till: FN-KOMMUN <kommun@ale.se>
Ämne: Utlysning av statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning 2021
2021-03-09
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Statsbidrag till kommuner för 2021
för habiliteringsersättning

Nu kan er kommun rekvirera medel för 2021 för habiliteringsersättning
via vår e-tjänst
Dnr: 9.2-546/2021
Socialstyrelsen ska fördela medel till kommunerna i syfte att införa, bibehålla eller höja en låg
dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS
Läs om stimulansmedlet och rekvirera via vår e-tjänst på statsbidragets webbsida.
Här finns anvisningar och fördelningsnyckel
Ni behöver rekvirera senast den 1 juni 2021. Endast en rekvirering per kommun.
Rekvirering görs i vår e-tjänst. Kontrollera vem som är ombud för er kommun.
Ombudet kan bjuda in flera som representanter. Läs mer om behörigheterna här.
Läs mer om vår e-tjänst och att bli ombud här.
Med vänlig hälsning
............................................................................
Robin Björk
Utredare
075-247 31 12
SOCIALSTYRELSEN
Avdelningen för behörighet och statsbidrag
Statsbidrag
106 30 Stockholm
Växel 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg
Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm, 075-247 30 00

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(4)

Sektor socialtjänst
Diarienummer:OAN.2021.52
Datum: 2021-04-08
Planeringssekreterare Birgitta Lundqvist
Socialnämnden

LSS-boende Nol
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ge sektorn i uppdrag att gå vidare från projekteringsfas till
produktionsfas.
Socialnämnden beslutar att godkänna en total investeringsram om 59 000 000 kronor, varav
42 500 000 kronor ingår i investeringsbudget antagen av kommunfullmäktige, samt den
internhyra på 2 791 000 kronor/år som investeringen medför.
Sammanfattning
Sektor socialtjänst har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. För att tillgodose detta
behov har sektorn gjort bedömningen att ett nytt boende per år behöver byggas under
kommande tioårsperiod. Under sommaren 2021 färdigställs ett boende i Skepplanda och
ytterligare ett planeras i Surte. För att fortsatt följa planeringen har ett nytt boende i Nol
projekterats under 2020. Sektorn föreslår därför att beslut fattas att gå vidare till produktion,
samt att godkänna investering och hyra.

Taija Tuomilehto Holmberg
Verksamhetschef funktionsstöd
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande LSS-boende Nol, 2021-04-08
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunfullmäktige
För kännedom:

Sektor service, verksamhet fastighet
Controller, sektor socialtjänst
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Ärendet
Sektor socialtjänst redovisar årligen sektorns samlade lokalbehov. I senaste redovisningen
uppgår behovet av boendeplatser inom LSS till 105 i antal, vilket innebär en ökning med tre
platser sedan föregående år. Ökningen beror delvis på beslutet att avveckla ett boende med
åtta boendeplatser, samt att inga nya platser tillförts. Under sommaren 2021 färdigställs ett
sedan länge planerat boende i Skepplanda med tolv boendeplatser. Ytterligare ett boende med
14 platser planeras i Surte, men behovet är fortsatt stort och ytterligare platser behövs främst i
gruppbostad.
Inom ramen för Ale kommuns samarbetsavtal med Serneke planeras nu ett nytt boende i Nol,
på fastigheten Nol 2:449 med adress Folketshusvägen 2. Detta boende har en total yta om
1 700 kvadratmeter och innehåller totalt tolv lägenheter som bostad med särskild service
(BmSS) enligt LSS, fördelat på två gruppbostäder med sex lägenheter i varje. Enligt den
preliminära tidsplan som nu är framtagen planeras byggprojektets avslut till november 2022.
I enlighet med Ale kommuns lokalplaneringsprocess beslutar behovsnämnd parallellt med
servicenämnd om att gå vidare från projektering till genomförande, samt att godkänna
investering och hyra.
Ekonomisk bedömning
Enligt kalkyl som tagits fram efter projektering uppgår kostnaderna inräknat
byggherrekostnader och oförutsedda kostnader till 59 000 000 kronor, vilket innebär en
hyreskostnad om 2 791 000 kronor per år. Av den totala kostnaden är 42 500 000 kronor redan
beslutade av kommunfullmäktige och finns med i antagen investeringsbudget.
Kvadratmeterkostnaden blir 34 706 kronor i Nol, vilket är lägre än både Skepplanda (38 132
kronor) och Surte (35 471 kronor).
En konsekvens om projektet inte kan fortsätta enligt plan blir att behovet av platser inom LSS
kvarstår, samt att sektorn kan behöva köpa platser för att tillgodose detta behov.
Invånarperspektiv
Målgruppen för detta boende är personer med funktionsvariation. Berörda
intresseorganisationer har deltagit i planeringsarbetet för att i möjligaste mån tillmötesgå
önskemål och synpunkter i ett tidigt skede. I samband med bygglov ges berörda grannar
möjlighet att yttra sig.
Hållbarhetsperspektivet
Projektet följer den energi- och klimatstrategi som beslutats av Ale kommun.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument
Projektet följer Ale kommuns projektmodell, där behovsnämnd är projektägare, varför beslut i
socialnämnden behövs i detta ärende.
Remissyttrande
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Beslut fattas parallellt av socialnämnden och servicenämnden för godkännande av
investeringsramen. Därefter tas ärendet vidare för beslut av kommunstyrelsen respektive
kommunfullmäktige.
Förvaltningens bedömning
Sektor socialtjänst har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. De tolv platser som
planeras i Nol bidrar till att tillgodose detta behov. För att fortsatt kunna möta behovet av
platser inom LSS har sektorn satt upp målet att ett nytt boende per år behöver byggas under
en kommande tioårsperiod. Ett annat mål är att i första hand se till hemmaplanslösningar.
Båda dessa mål uppfylls i och med boendet som planeras i Nol, varför sektorns förslag till
beslut är att gå vidare med projektet till produktionsfas samt att godkänna investering och
hyra.
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