
       
    
 
 
 

   
 

      
    

 
       

 
 

    
   

   
   

   
 

 
   
   

   
 
 
 

   
      

   
  

    
  

   
   
  

    
   

   
  
  

      
  

    
     

  
   

 
     

  
   

 
   

  
   

  
     
     

 
 
 
 
 
 
 

 Datum 1(14) 
2022-11-01 

Utskottet för omsorg KALLELSE/underrättelse till sammanträde 

Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 

Plats och tid Årholmen, 2022-11-08, klockan 08:15 

Ordinarie 
Britt-Marie Andrén Karlsson (S)
Maria Sörqvist (C) 
Susanne Gustafsson (L)
Hilden Talje (M) 
Ulf Sjölinder (KD) 

Ersättare 
Eva Skoglund (S) 
Ulla Kedbäck (MP)
Anders Wingård (FO) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ärende 
Prognos oktober 

Uppdragsdokument 2023-2025 med
detaljbudget 2023 

Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med
utblick mot 2040 

Sektorns information 

Paus 
Revidering av handläggning ekoomiskt 
bistånd resor 

Diarienummer 
KS/2022:85 

KS/2022:1604 

KS/2022:1605 

KS/2022:80 

KS/2022:1635 

Föredragande 
Kl. 08:15-08:30 
L. Gardtman, 
L. Relfsson 
Kl 08:30-08:45 
L. Gardtman, 
L. Relfsson 
Kl. 08:45-09:00 
L. Gardtman, 
L. Relfsson 
Kl. 09:00-09:30 
L. Gardtman 

Kl. 09:40-09:50 
A.Johansson 

6. Rapport om feriepraktik för KS/2022:1425 Kl. 09:50-09:55 
skolungdomar 2022 A.Johansson 

7. Reviderade riktlinjer KS/2022:1678 Kl. 09:55-10:10 
biståndshandläggning SoL. H. Bernmar 

8. Uppföljning internkontroll KS/2021:41 
9. Ordförande informerar KS/2022:82 



       
    
 

 

 
  

 
 
 

     
    

 
 
 
 
 
 
  

 Datum 2(14) 
2022-11-01 

Utskottet för omsorg 

ORUST KOMMUN 

Britt-Marie Andrén Karlsson Helena Arvedahl 
Ordförande Sekreterare 



       
    
 

 

 
 

   
 

   
    

 
 
  

 Datum 3(14) 
2022-11-01 

Utskottet för omsorg 

Prognos oktober, KS/2022:85 

Förslag till beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 



       
    
 

 

 
 

      
 

   

       
         

   

             
            

              
            

  

 
   

        

   
 

  
  

 Datum 4(14) 
2022-11-01 

Utskottet för omsorg 

Uppdragsdokument 2023-2025 med detaljbudget 2023, KS/2022:1604 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta om ett 
uppdragsdokument med detaljbudget för kommande år senast i november. I dokumentet anges
bland annat hur sektorn och dess verksamheter ska arbeta för att nå kommunfullmäktiges mål 
och uppdrag samt hur de ekonomiska resurserna fördelas och prioriteras mellan sektorns
verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 
Uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor omsorg. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Sektor omsorg 



       
    
 

 

 
 

       
 

   

       
          

   
             

         
             

  

 
   

         

   
 

  
  

 Datum 5(14) 
2022-11-01 

Utskottet för omsorg 

Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040, KS/2022:1605 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor omsorg. 

Sammanfattning av ärendet
Syftet med en strategisk lokalförsörjningsplan är ett ge förutsättningar för att med god 
framförhållning kunna planera och strukturera kommunens behov av verksamhetslokaler.
Underlaget används för att bedöma framtida investeringsbehov samt ge en samlad bild av 
kommunens lokalkostnader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor omsorg. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Sektor omsorg 



       
    
 

 

 
 

   
 

   
    

 
 
  

 Datum 6(14) 
2022-11-01 

Utskottet för omsorg 

Sektorns information, KS/2022:80 

Förslag till beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 



       
    
 

 

 
 

       
 

   

       
         

   

              
                 

               
             

      

 

             

             
              

          
             

             
              

             
 

              
                 
            

            
             

              
              

             
               

                
               

           

             
                

           
          

                
                

 Datum 7(14) 
2022-11-01 

Utskottet för omsorg 

Revidering av handläggning ekoomiskt bistånd resor, KS/2022:1635 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att
Godkänna revidering av handboken för ekonomiskt bistånd avseende resor. 

Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa att klienter som uppbär ekonomiskt bistånd i kommunen har utrymme och 
möjlighet att vara delaktiga i samhället utifrån olika insatser önskar vi att periodkort i zon C ska
beviljas till samtliga klienter. Målet med detta är att personer ska uppleva ett mindre utanförskap, 
bryta social isolering samt att personerna ska komma närmare arbetsmarknaden och skapa en
möjlighet att vara inkluderade i samhällslivet. 

Bakgrund 
Utifrån tidigare handbok, 2015, har beslut gällande resor tagits som innebär följande: 

”Allmänna kommunikationer skall i första hand användas. Ekonomiskt bistånd kan då utgå med 
kostnad för billigaste alternativ av typ månadskort eller kontoladdning på kort. Vid deltagande i
arbetsrehabilitering och arbetsmarknadsåtgärd bekostas vanligen en del av resorna av 
Arbetsförmedlingen, men den enskilde får stå för en egenavgift. Egenavgiften räknas som en
godtagbar kostnad vid beräkning av försörjningsstöd. Till den som söker försörjningsstöd och är 
arbetssökande eller sjuk och har kostnader för sjukresor, kan ett schablonbelopp om 200 kr
beviljas för resor. Om den sökande har kostnader utöver detta schablonbelopp, skall kostnaderna 
specificeras.” 

Denna satsning syftar till att våra klienter ska bryta socialisolering och minska utanförskap samt
vara mer aktiva i samhällslivet är förlaget till beslut att bevilja månadskort i Zon C till personer 
som uppbär ekonomiskt bistånd till en kostnad per busskort på 815 kr. 

Socialtjänstlagens första paragraf fastslår att förutom att främja sociala och ekonomiska villkor
ska socialtjänsten även främja jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 
Förändringen av handboken gällande bistånd till resor kommer att möjliggöra att alla våra klienter
kommer ha denna möjlighet. Möjligheten att resa lokalt är viktig för alla kommuninvånare oavsett 
ekonomiska förutsättningar, oavsett om man har ett arbete eller inte. Föräldrar behöver ha 
möjlighet att åka kollektivt med sina barn till skolor och fritidsaktiviteter, och människor i alla 
åldrar ska kunna uträtta ärenden eller åka och hälsa på en vän eller släkting i närliggande
områden. Orust är en geografiskt utspridd kommun där det inte går att promenera eller cykla 
överallt, tillgång till kollektivtrafiken är nödvändig för många av våra invånare. 

Bedömning av ekonomiskt bistånd görs redan individuellt, tidigare har det ingått en bedömning 
av om det finns behov av bistånd till månadskort. Normen ska vara att bevilja månadskort för
samtliga klienter. Detta arbetssätt minimerar också administrationen för både klienten och 
handläggaren med att löpande redovisa kvitton för enstaka resor. 

När satsningar ska göras bör det vara utifrån invånarnas behov och med målet att uppnå goda
effekter i arbetet. Genom att ta ett beslut att vara mer generös än vad Socialtjänstlagen tillåter 



       
    
 

 

                 
    

 

              
               

       
               

                  
                 

                 
                  

 
   

  

   
  

  

 Datum 8(14) 
2022-11-01 

Utskottet för omsorg 

visar Orust kommun på att vi genom en sådan satsning önskar att inkludera alla medborgare i ett 
aktivt deltagande i samhällslivet. 

Konsekvenser 
Utifrån konsekvensanalysen av detta förslag har varit svårigheter att få fram exakta kostnader för 
vad en sådan satsning skulle innebära. Anledningen till det är att socialsekreteraren idag gör en
bedömning utifrån den enskildes planering. 
Kostnaden bedöms inte vara nämnvärt höga i relation till vad målet för den riktade insatsen
skulle innebär för den enskilde klienten. Målet är att ge människor en större möjlighet att ta del av 
samhällslivet och på så sätt bryta isolering vilket skulle kunna bli rejält kostsam över tid. I vår
mening är denna satsning i form av ett busskort av vikt för fortsatt arbete mot egen försörjning 
för den enskilde och därmed en kan denna satsning leda till goda effekter i vårt framtida arbete. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01
Bilaga 1 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 



       
    
 

 

 
 

       
 

   
     

 
   

          
         

            
      

                
       

              
                

       
          

    
   

   
  

     
     
     

       

 

    
    

        
 

  
    

 

  
         

 

  
               
        
        
              

 
 

 Datum 9(14) 
2022-11-01 

Utskottet för omsorg 

Rapport om feriepraktik för skolungdomar 2022, KS/2022:1425 

Förslag till beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmarknadsenheten har även i år organiserat feriepraktik för skolungdomar. 

Platserna har erbjudits ungdomar 16-17 år, folkbokförda i kommunen. 

En praktikperiod omfattade tre veckor, fem timmar/dag, dock max 75 timmar/person. Fyra 
platser inom lägerverksamhet omfattade 80 timmar. 

Alla ungdomar som sökte feriepraktik och som var behöriga att söka fick erbjudande om en plats.
Platserna fanns inom kommunens egna verksamheter. 

På grund av Covid-19 erbjöds till en början inga platser inom äldreomsorgen. Närmare sommaren 
var det ändå några äldreboenden som ville ta emot ungdomar. Dessa platser erbjöds då till de 
ungdomar som inte lottats till någon plats. 

Resultatet av feriepraktiken framgår nedan. Utvärderingar och intervjuer är gjorda. 

Feriepraktik sommaren 2022 Antal 
Erbjudna platser 43 
Antal sökande 64 
Startade praktik
15 platser inom Sektor lärande 
11 platser inom Sektor omsorg
13 platser inom Sektor samhällsutveckling 
3 platser hos Stiftelsen Orustbostäder 

42 

Grundskolan årskurs 9 26 
Gymnasieskolan årskurs 1 16 
Tackade nej eller svarade inte på erbjudande 22 

Ersättning 2022 
70 kr/timme inklusive semesterersättning. 

Kostnad 2022 
Kostnaden för feriepraktik blev 296 000 kronor. 

Prioriteringsordning 2022 
Prio 1: du som är född 2005 och som inte har haft någon plats tidigare
Prio 2: du som är född t.o.m. 2006-06-30 
Prio 3: du som är född fr.o.m. 2006-07-01 
Prio 4: du som är född 2005 och som har haft en plats tidigare 

Beslutsunderlag 



       
    
 

 

   
 

   
 

 
  

 Datum 10(14) 
2022-11-01 

Utskottet för omsorg 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 

Beslutet skickas till 
Arbetsmarknadsenheten 



       
    
 

 

 
 

     
 

   

        
 

        
 

   
            

           
                

  
 

                

 
   

    
      

   
  

  

 Datum 11(14) 
2022-11-01 

Utskottet för omsorg 

Reviderade riktlinjer biståndshandläggning SoL., KS/2022:1678 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Anta reviderade riktlinjer för biståndsbedömning enligt SoL. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-28 § 176 att pensionärslägenheter på Strandvägen 4 i Ellös 
omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende från och med 2023-01-01. För att handläggarna
ska kunna utreda de sökandes behov av denna boendeform, har ett tillägg gjorts i riktlinjer samt 
handbok. 

Tillägg är gjort i röd text för att särskilja vad som är nytt i dokumenten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01
Biståndsbedömning SoL – riktlinjer 
Handbok och vägledning för biståndshandläggning 2022 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 



       
    
 

 

 
 

   
 

   

       
 

          

   

               
           

                
             

           
          

 
        

              
    

 
       
           
            

          
           

 
            

         
 

   
  

 Datum 12(14) 
2022-11-01 

Utskottet för omsorg 

Uppföljning internkontroll, KS/2021:41 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Godkänna redovisad återrapportering av utförda granskningar enligt 2022 års internkontrollplan 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna förvaltningen
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll.
I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens 
samlade behov. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar
för den interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde. 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs ta
initiativ till sådana. 

Varje nämnd har en skyldighet att: 
 Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. 
 Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till

årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 

Sektor omsorgs internkontrollplan för 2022 innehåller sex stycken kontrollobjekt. Av dessa har
granskning visat att fortsatt kontroll krävs för två objekt. 

Genomförda granskningar: 



       
    
 

 

 

      
            
        
                

  
 

 
            

 
            

          
             

              
     

  
   

 

              
  

 
         
           
          

  
   

    
          
      

 
            

   

  
  

 

          
           
             

            
        

  
  

              
  

              
    

            
       

  
 

 
 
            

 

 
   

 

   
  

  

 Datum 13(14) 
2022-11-01 

Utskottet för omsorg 

Kontroll av: Beskrivning av genomförd internkontroll: 
Sektor omsorg
Avvikelserapportering 
SoL/LSS 

Kontroll om rutin för avvikelserapportering följs genom att granska avvikelser utifrån vidtagna
åtgärder och uppföljning av dessa. 
Resultat: Av dokumentationen går att utläsa att åtgärder vidtas, men oklart hur dessa följs upp. 
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas. 

Sektor omsorg
Rutin för upprepad 
korttidsfrånvaro 

Kontroll om rutinen följs av enhetschefer, att förstadagsintyg begärs in från 6:e
frånvarotillfället och att företagshälsovården anlitas vid 5:e tillfället. 
Resultat: Rutinen har följts i varierande grad. Covid, anpassningregler och chefsbyten har haft
en negativ påverkan på möjligheten att ha hög följsamhet till rutinen. Samråd med HR-enheten 
sker vid upprepad korttidsfrånvaro. 
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Kontrollpunkten tas med som förslag till 2023 års 
internkontroll. 

Sektor omsorg
Kontroll så schema 
följer ATL och riktlinjer 

Kontroll att schema följer arbetstidslag och heltidsavtal. 
Resultat: Schema kontrolleras inför varje ny schemaperiod. Stickprov har genomförts av 
ytterligare en person, inga avvikelser har identifierats. 
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas. 

Sektor omsorg 
Loggning i
verksamhetssystem 

Kontroll av loggar i verksamhetssystem. 

Resultat: Loggning av samtliga enheter har genomförts enligt rutin. Inga obehöriga åtkomster 
har identifierats. 
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas 

Sektor omsorg
Felaktiga utbetalningar 

Kontroll att ekonomiskt bistånd inte betalas ut på felaktigt underlag. 
Resultat: Kontroll visar att avstämningar/kontroller inte har gjorts för att kunna utreda rätten 
till bistånd. Underlag i form av till exempel sjukskrivningar samt journalföring om
sysselsättning har saknats under aktuell period. 
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Kontrollpunkten tas med som förslag till 2023 års 
internkontroll. 

Sektor omsorg 
Journalgranskningar
familjeenheten 

Kontroll av journaler för att säkerställa att utredning har kommunicerats, att den enskilde har 
en genomföranden/vårdplan etc. 
Resultat: Journalgranskning har visat på en ökad kvalitet i dokumentationen. Någon enstaka 
genomförandeplan har saknats, vilket åtgärdats omgående. 
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 



       
    
 

 

 
 

   
 

   
    

 
 

 Datum 14(14) 
2022-11-01 

Utskottet för omsorg 

Ordförande informerar, KS/2022:82 

Förslag till beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 



     
    
 
 

 
 

 
 

         

   
       
         

   
             

          
              

           
     

 
   

        

   
 

  
 
 

  
 

  
 

  

K  Datum Diarienummer 1(1) 
2022-10-27 KS/2022:1604 

Kommunförvaltningen
Helena Arvedahl 
telefon 0304-33 42 80 
e-post: helena.arvedahl@orust.se 

Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor omsorg 

Förslag till beslut
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta om ett
uppdragsdokument med detaljbudget för kommande år senast i november. I 
dokumentet anges bland annat hur sektorn och dess verksamheter ska arbeta för att nå
kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt hur de ekonomiska resurserna fördelas och 
prioriteras mellan sektorns verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27
Uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor omsorg. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Sektor omsorg 

ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 

Lena Gardtman 
Sektorschef 

mailto:helena.arvedahl@orust.se


  
 
 

 
 
 
 
 
 

  
  
  

 
  

 
 

  

Uppdragsdokument för 
2023-2025 och 

detaljbudget 2023 
Sektor omsorg 

2023 



 

   

   

     

     

   

       

     

         

          
    

     

       

        

     

      
      

 

  

Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023 

Innehållsförteckning 

1 Verksamheten.......................................................................................3 

1.1 Grunduppdraget..................................................................................3 

1.2 Utmaningar och verksamhetsförändringar.....................................4 

1.3 Detaljbudget och budgetförändringar .............................................5 

1.4 Investeringar........................................................................................6 

2 Mål och uppdrag från politiken ..........................................................7 

2.1 Målområden: Attraktiv kommun.......................................................7 

2.1.1 Mål: Ett gott bemötande och god tillgänglighet ...................7 

2.1.2 Mål: En trygg och omtyckt kommun att leva, besöka 
och verka i...................................................................................7 

2.2 Målområden: Hållbart samhälle.......................................................8 

2.2.1 Mål: En miljömässig hållbar utveckling .................................8 

2.2.2 Mål: En social hållbar utveckling ...........................................9 

2.3 Målområden: Attraktiv arbetsgivare..............................................10 

2.3.1 Mål: Kompetensförsörjningen ska tryggas genom 
fokus på ett hållbart arbetsliv ...............................................10 
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Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023 

1 Verksamheten 

1.1 Grunduppdraget 

Sektor omsorg är indelat i tre verksamhetsområden. Verksamheterna 
regleras i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om särskilda 
bestämmelser för vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare 
(LVM), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt socialförsäkringsbalken 
(SFB som berör personlig assistans). Utöver dessa tre 
verksamhetsområden finns en administrativ enhet samt medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) under sektorchef. 

Äldreomsorg (ÄO): Ansvarar för hemtjänst, särskilda boenden (SÄBO), 
korttidsboende samt dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom. 

Vård och omsorg (VoO): Ansvarar bland annat för hälso- och 
sjukvårdsinsatser till individer som har rätt till hemsjukvård samt 
rehabinsatser. Under vård och omsorg finns också projekt och 
serviceenheten. 

Socialt stöd: Ansvarar för myndighetsutövning och insatser till barn, 
unga, föräldrar och vuxna samt arbetsmarknadsfrågor. I samarbete med 
Stenungsunds kommun bedrivs också familjerätt, familjerådgivning och 
krismottagning för män och kvinnor. Inom socialt stöd ingår även 
insatser riktade till individer med funktionsvariationer. Det kan 
exempelvis vara insats som gruppbostad, daglig verksamhet, 
korttidsvistelse för barn och unga, avlastning samt ledsagning. Inom 
verksamheten finns också boendestöd. Förutom tidigare nämnda 
verksamheter ansvarar även verksamhetsområdet för 
biståndsbedömning för aktuellt område. 
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1.2 Utmaningar och verksamhetsförändringar 

Orust står, precis som alla andra kommuner, inför stora utmaningar då 
färre personer ska bära ansvaret för att ta hand om en större andel 
äldre befolkning. Orust kommun ligger högt i en jämförelse över landet 
vad gäller andel äldre i åldersgruppen 80 och över. Det kommer att bli 
helt avgörande för kostnadsutvecklingen hur kommunen lyckas 
effektivisera inom äldreomsorgen, ta hjälp av digitala- och 
välfärdstekniska lösningar inom alla områden, utveckla 
frivilligverksamhet, behålla sina kommuninvånare friska, bygga och 
erbjuda ändamålsenliga bostäder på rätt plats och så vidare. 

Vår förmåga att utveckla våra nuvarande medarbetare och rekrytera 
nya kommer över tid vara avgörande för att vi ska kunna leverera 
kommunala tjänster till medborgarna. Svårigheter finns redan nu att 
rekrytera inom sektorns alla verksamhetsområden. Denna utveckling 
kräver även att organisationen blir bättre och mer effektiv för att på så 
sätt minimera rekryteringsbehovet till exempel genom att arbeta med 
arbetsväxling att rätt personer gör rätt saker. 

Det har gjorts flera kompetenshöjande insatser för de statsbidrag som 
kommunen har erhållit. Äldreomsorgslyftet är regeringens satsning för 
att höja kompetensen och samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar 
på heltid inom äldreomsorgen. Satsningen innebär en möjlighet att 
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utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska under en 
tillsvidareanställning med lön på heltid där han eller hon varvar 
utbildning med arbete. Sektorn har också anställt en 
utbildningssjuksköterska med uppdraget som innebär att utbilda, 
stötta, coacha och råda våra medarbetare inom omvårdnad. 

Under 2022 har Pandemin börjat avta och Covid-19 klassas inte längre 
som en samhällsfarlig sjukdom. Det har dock inte inneburit så stora 
förändringar för flertalet inom vård och omsorg då restriktionerna som 
funnits kvarstår. Arbetsmiljön har varit mycket ansträngd för de flesta 
inom sektor omsorg och det syns bland annat på sjuktalen. För att 
arbeta med dessa sjuktal och för att bli en attraktiv arbetsgivare för 
både nuvarande och framtida medarbetare har kommunen valt att 
arbeta med Sunt arbetsliv. Det är en partsammansatt organisation som 
drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges 
Kommuner och regioner (SKR). De har identifierat 8 friskfaktorer som, 
om de används aktivt, systematiskt och långsiktigt ger god arbetsmiljö 
och låg sjukfrånvaro. Utöver detta arbetar sektorn utifrån rutinen med 
att koppla in företagshälsovården vid återkommande sjukfrånvaro. 

Sektorn kommer också att fortsätta att utöka samarbetet med andra 
aktörer såväl internt som externt. En av dessa samarbetsutmaningar är 
hälso- och sjukvård i hemmet som blivit vanligare över tid och kommer 
att öka än mer framöver. I God och nära vård (SOU 2020:19) tydliggörs 
det att det handlar om att hälso- och sjukvård i hemmet har samma 
kvalitetskrav, behov av adekvat resurssättning och kompetens som 
regionens hälso- och sjukvård. Det som skiljer är att det utförs i den 
enskildes hem. Det kommer bli avgörande hur vi på Orust samarbetar 
med andra vårdgivare i regionen. Vi har därför startat upp en process 
tillsammans med vårdcentralen och öppenpsykiatrin med stöd av 
Fyrbodals kommunalförbund, där vi arbetar mot målet: 

 En god och jämlik vård med patienten i fokus 
och underrubrikerna 

_att jag lätt får kontakt med vården och känner mig trygg i 
mötet 
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-att jag blir lyssnad på och att mina erfarenheter och åsikter tas 
tillvara 

-att jag tidigt får stöd och hjälp att må bra i livets olika 
skeenden 

Samarbete kommer vara otroligt viktigt också framöver. Hur vi internt 
samarbetar mellan olika professioner och ser oss som en helhet är en 
nyckel till framgång. I samverkan med sektor Lärande pågår sedan 
2021 ett projekt kring barn och unga med problematisk frånvaro, som 
från och med 2023 kommer ingå i ordinarie verksamhetsutbud. I 
stödverksamheten Klubb Busa som är till för barn och unga som lever i 
en miljö med olika svårigheter i familjen, samarbetar kommunen med 
organisationen Junis. 

Det har under flera år pågått ett omfattande arbete med att sänka 
kostnaderna inom sektor omsorg för att mer ska likna andra 
kommuners. Målet, att påvisa en rimlig nettokostnadsavvikelse i 
förhållande till kommunens förutsättningar, har lyckats mycket väl. 

Arbetet med digitala lösningar fortgår, det är ett stort och 
mångfasetterat arbete som också sker i samarbete med 
digitaliseringsenheten. Att synka ihop behov med möjligheter, krav på 
säkerhet och förmågan till omställning ska gå hand i hand, vilket i sig är 
en utmaning. Med stöd av statsbidrag har sektorn sedan 2021 anställt 
en digitaliseringssamordnare som har ett både strategisk och operativt 
uppdrag. 

Det finns statistik som påvisar att invånare i kommunen har en psykisk 
problematik både som sjukskrivningsorsak bland vuxna samt bland 
barn. Detta är något som bekräftas bland annat av Barn och 
ungdomspsykiatrin (BUP). Kommunen har även en hög andel av 
personer med skyddad identitet som bosätter sig här samt är en 
exportkommun från exempelvis Göteborg för personer/familjer med 
viss problematik vilket är något som bekräftas av polisen. Enligt Kolada 
har även kommunen en hög procent missbruk i relation till jämförbara 
kommuner men däremot inte till riket. 
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För att möta ovanstående utmaningar behöver vi ställa om vårt arbete 
till mer förebyggande och tidiga insatser- från verksamhetsanpassade 
till mer individanpassade. Just nu pågår projektering kring ett nytt 
boende med särskild service för personer med psykisk ohälsa som 
väntas kunna starta våren 2023. Vi projekterar också ett nytt 
korttidsboende för barn och unga med intellektuella 
funktionsvariationer, som också väntas stå klart under 2023. Arbetet 
med att erbjuda boende för hemlösa i kommunen pågår och är en del 
av socialtjänstens uppdrag. 

1.3 Detaljbudget och budgetförändringar 

Sektorn totalt, mnkr Budget 2023 Budget 2022 
Helårsprognos 
augusti 2022 

Intäkter 47,2 46,6 64,9 

Kostnader -477,0 -458,2 -473,9 

Nettokostnader -429,8 -411,6 -408,9 

Budgetram -429,8 -411,6 -408,9 

Avvikelse 0,0 0,0 0,0 

Fördelning nettokostnad, 
mnkr 

Budget 2023 Budget 2022 
Helårsprognos 
augusti 2022 

Sektorsövergripande -68,6 -12,5 -11,7 

Vård och Omsorg -40,0 -104,6 -105,5 

Socialt Stöd -173,9 -162,9 -160,7 

Äldreomsorg -147,3 -131,6 131,0 

Sammanfattning -429,8 -411,6 -408,9 

Sektorns beslutade budgetram uppgår till 429,8 mnkr. I dessa medel 
ingår förutom volymökning för hemtjänst om 3,8 mnkr avseende ett 
ökat antal brukare även volymökningar för ekonomiskt bistånd (1,0 
mnkr) samt personlig assistans (2,0 mnkr). 
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De satsningar som är gjorda är; 

 Klubb BUSA, 0,55 mnkr. 
 Samordningsprojekt Lärande, 0,35 mnkr. 
 Projekt Timmerhult, 0,6 mnkr. 
 Kostnadsökning Lifecare IFO, 0,35 mnkr. 

Utöver ovanstående satsningar minskas sektorn ram med 2,1 mnkr som 
en del i de självfinansieringseffekter som beräknades för avseende 
hemmaplanslösningar. Då ombyggnationen av Ågården är försenad kan 
detta innebära svårigheter att nå full beräknad effekt avseende 
kostnadsminskningarna, i vilken utsträckning är däremot svårt att 
överblicka i dagsläget. 

I budgetförutsättningarna äskade även sektorn om ytterligare en tjänst, 
en socialsekreterare, inom barn och unga. Detta för att klara en ökad 
ärendetyngd samt arbetet med hemmaplanslösningarna. Förutom detta 
äskades medel för att kunna kompensera omsorgens enheter för de 
verkliga kostnader som dessa har för sjuklöner, för att på så sätt kunna 
bibehålla personaltätheten. Inget av dessa äskanden beviljades. 

Utöver ovanstående ramförändringar har sektorns ram räknats om med 
justering för prisökning med 2 procent samt löneökning för 2022. Reellt 
har sektorn kostnadsökningar som är betydligt högre än två procent, 
vilket innebär att sektorns totala köpkraft försämras. 

I dagsläget finns inga andra besked än att Regeringens satsningar till 
sektorns verksamhetsområden fortsätter. I budgetpropositionen för år 
2021 beslutade regeringen om ett resurstillskott till äldreomsorgen om 
totalt 4 mdkr, vilket för Orust del innebär cirka 8 mnkr. Statsbidraget 
har stor betydelse för äldreomsorgens möjlighet att klara den tilldelade 
budgeten för kommande år. Flera kostnadsposter planeras att 
finansieras via detta statsbidrag, till exempel omställningen från 
somatik till demensplatser, ökad driftskostnad för trygghetslarm, samt 
andra satsningar för en förbättrad arbetsmiljö inom äldreomsorgen. 
Satsningar som annars hade behövts att äskas medel för alternativt 
genomföras besparingar motsvarande. 

Inför budget 2023 flyttas sektorns Bemanningsenhet och Personalpool 
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och resurser motsvarande (5,8 mnkr) till att organisatoriskt tillhöra 
sektor ledning verksamhetsstöd. 

I budget 2023 genomförs följande förändringar mellan verksamheterna 
inom sektorn; 

 Medlen avseende resursfördelningen för hemtjänst, 54,7 mnkr, 
kommer att flyttas från vård och omsorg till sektorsövergripande. 

 Hemtjänst natt (6,2 mnkr) flyttar från vård och omsorg till 
äldreomsorg 

 3,5 mnkr flyttas från vård och omsorg till socialt stöd avseende 
biståndsenheten SoL. 

1.4 Investeringar 

Inom omsorg planeras endast mindre verksamhetsinvesteringar främst 
avseende digitalisering att genomföras. Däremot planeras, i fastighets 
regi, flera ombyggnationer/anpassningar av fastigheter som ett led att 
utveckla och utöka hemmaplanslösningarna inom sektorn. 
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2 Mål och uppdrag från politiken 

2.1 Målområden: Attraktiv kommun 

2.1.1 Mål: Ett gott bemötande och god tillgänglighet 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 
Ett gott bemötande är avgörande för hur service och tjänster 
uppfattas. Invånare, företag och besökare känner sig alltid 
välkomna, sedda och korrekt bemötta vid kontakt med 
kommunen. 

Det är lätt att ta kontakt och på de mest förekommande frågorna 
får man svar direkt. Tillgängligheten per telefon, e-post och 
digitala tjänster ökar eftersom de prioriteras och utvecklas 
kontinuerligt i alla verksamheter. 

Sektor omsorgs beskrivning av målet: 
Sektor omsorg redovisar god kundnöjdhet och tillgänglighet inom 
alla verksamheter och i enlighet med vår övergripande plan är vår 
uppgift att bistå med insatser när behov finns, när den enskilde 
inte har förmåga att tillgodose dessa genom egen försorg. 
Sektorns information visar tydligt för den enskilde vad de kan få 
hjälp med och på vilket sätt. 

Uppdrag 

a) Under år 2023 särskilt arbeta med bemötande till kunder och brukare från administrativ 
personal t.ex. handläggare och chefer. I uppdraget ingår också att se över skriftliga svar via 
t.ex. brev och e-post. 

b) Alla verksamheter arbetar för att ligga i framkant när det gäller teknikutvecklingen. 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd 
e 2023 

Målvärd 
e 2024 

Målvärd 
e 2025 

Gott och respektfullt 
bemötande vid kontakt 
med sektor omsorg 

95 Bibehålla Bibehålla Bibehålla 

Antal e-blanketter/e-
tjänster gällande 
sektorns tjänster 

1 Öka Öka Öka 

Tillgänglighet telefon - Öka Öka Öka 

2.1.2 Mål: En trygg och omtyckt kommun att leva, besöka och verka i 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 

Orust har välkomnande och trygga miljöer. Kommunen bidrar och 
underlättar för naturliga mötesplatser för social samvaro, rekreation 
och upplevelser. I vår samhällsbyggnadsprocess bygger vi ett samhälle 
tillgängligt för alla. Det finns attraktiva bostäder för olika behov, 
generationer och livsstilar. 

Våra verksamheter kännetecknas av god kvalitet. Våra barn och unga 
får en bra start i livet och får med sig kunskaper för framtiden. Vi 
erbjuder stöd samt en trygg och god omsorg till de personer som 
behöver det för att få livet att fungera. Vår myndighetsutövning utförs 
förtroendeingivande och rättssäkert. 

Det är enkelt att starta, utveckla och driva företag. Kommunen 
samordnar sina roller gentemot näringslivet och deltar i arbetet med att 
utveckla hållbara branscher samt bidrar till kompetensförsörjning. 

Våra medarbetare är goda ambassadörer, synliggör samt sprider 
information och goda värden om Orust. 

Sektor omsorgs beskrivning av målet: 
Sektor omsorg har en rättssäker verksamhet med god kvalitet. Våra 
insatser planeras för att stödja och utveckla den enskildes förmåga och 
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oberoende samt bidrar till den enskildes möjligheter att leva ett värdigt 
liv. 

Uppdrag 

c) Kaprifolgårdens Café Tittin öppnas upp för att skapa möjligheter för äldre personer att i 
gemenskap äta en god måltid. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd 
e 2023 

Målvärd 
e 2024 

Målvärd 
e 2025 

Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg 
- trygghet, andel (%) 

85 87 Öka Öka Öka 

Brukarbedömning 
boende LSS totalt -
Brukaren känner sig 

trygg med alla i 
personalen, andel (%) 

80 - Öka Öka Öka 

Brukarbedömning 
daglig verksamhet LSS 
- Brukaren får 
bestämma om saker 
som är viktiga, andel 
(%) 

- - Bibehålla Bibehålla Bibehålla 

Vunna 
överklaganden % 

95 100 85 85 85 

2.2 Målområden: Hållbart samhälle 

2.2.1 Mål: En miljömässig hållbar utveckling 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 

Kommunen bidrar till en miljömässig hållbar utveckling genom att 
stötta de som lever, besöker och verkar i kommunen att agera mer 
hållbart. Det görs till exempel genom att utveckla kommunalt vatten 
och avlopp, miljötillsyn och miljöprojekt, samhällsplanering, utbildning, 
upphandling, avfallshantering samt att verka för klimatsmart resande 
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och förbättrad infrastruktur såsom till exempel nya gång- och 
cykelvägar. Kommunens natur- och vattenområden värnas och 
utvecklas. 

Våra verksamheter arbetar med miljöfrågor i vardagen och med att 
minska sin miljöpåverkan. Utgångspunkten i arbetet är de nationella 
miljömålen och kommunens klimatlöfte. 

Sektor omsorgs beskrivning av målet: 

Sektor omsorg bidrar till en miljömässig hållbar utveckling genom en 
ökad digitalisering och ökad medvetenhet kring agenda 2030. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd 
e 2023 

Målvärd 
e 2024 

Målvärd 
e 2025 

Minskat matsvinn 195 - Minska Minska Minska 

Antal kg insamlat vid 
strandstädning 

- 9 639 Öka Öka Öka 

Antal digitala lösningar 
som minskar resande 
och miljöpåverkan 

- - Öka Öka Öka 

2.2.2 Mål: En social hållbar utveckling 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 

Faktorer som en trygg miljö, studier, egen försörjning, meningsfullhet 
och god hälsa är grundförutsättningar för ett gott liv. 

Allt fler lider av psykisk ohälsa, framförallt fler barn och unga. Genom 
att vi satsar på fler förebyggande åtgärder och tidiga insatser minskar 
konsekvenserna för såväl den enskilda individerna som det framtida 
välfärdssamhället. 

Sektor omsorgs beskrivning av målet: 
Sektor omsorg värnar om ett effektivt nyttjande av kommunens 

13 



          
        

          

 

 
 
 

 
       

    
  

  
  

     

    
   

   

  

 
    

    
  

   

 

 
    

 

 

    

         

  

   

    
 

         
         

         
 

            
         

         
   

 
     

Uppdragsdokument för 2023-2025 och detaljbudget 2023 

resurser genom en hållbar planering där behovet av tidiga och 
förebyggande insatser särskilt beaktas. Genom samverkan får den 
enskilde en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd 
e 2023 

Målvärd 
e 2024 

Målvärd 
e 2025 

Antal personer som går 
från socialt 
andrahandskontrakt till 
eget kontrakt.* 

- - Öka Öka Öka 

Invånare 17-24 år som 
varken arbetar eller 
studerar, andel (%) 

5,1 

(2019) 
- Minska Minska Minska 

Invånare 0-19 år i 
ekonomiskt utsatta 
hushåll, andel (%) 

5,8 

(2020) 
- Minska Minska Minska 

2.3 Målområden: Attraktiv arbetsgivare 

2.3.1 Mål: Kompetensförsörjningen ska tryggas genom fokus på ett 

hållbart arbetsliv 

Beskrivning av mål 

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet: 

Orust kommuns arbetsmiljöarbete leder till att alla medarbetare känner 
trivsel, engagemang och arbetsglädje på sin arbetsplats som därmed 
bidrar till ett gott resultat och att sjukfrånvaron sänks. 

En hög motivation, delaktighet och en positiv känsla när man går till 
jobbet ger stolta medarbetare och goda förutsättningar till utveckling 
av verksamheten. Stolta och kompetenta medarbetare är de bästa 
ambassadörerna för kommunen. 

Sektor omsorgs beskrivning av målet: 
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Inom sektor omsorg ska ledare och medarbetare tillsammans ta ansvar 
för en god arbetsmiljö. Sektorn bedriver ett tydligt och tryggt ledarskap 
där medarbetarna utvecklas, där initiativ tas och lärdomar sprids 

Indikator 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärd 
e 2023 

Målvärd 
e 2024 

Målvärd 
e 2025 

Sjukfrånvaro 
kommunalt anställda 
Sektor Omsorg (%) 

14,7 14,2 Minska Minska Minska 

Medarbetarengageman 
g (HME) Sektor 
omsorg - Totalindex 

78 - Öka Öka Öka 

Medarbetarengageman 
g (HME) Sektor 
omsorg -
Motivationsindex 

81 - Öka Öka Öka 

Medarbetarengageman 
g (HME) Sektor 
omsorg -
Styrningsindex 

81 - Öka Öka Öka 

Medarbetarengageman 
g (HME) Sektor 
omsorg -
Ledarskapsindex 

79 - Öka Öka Öka 
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K  Datum Diarienummer 1(1) 
2022-10-27 KS/2022:1625 

Kommunförvaltningen
Helena Arvedahl 
telefon 0304-33 42 80 
e-post: helena.arvedahl@orust.se 

Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor omsorg 

Förslag till beslut
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med en strategisk lokalförsörjningsplan är ett ge förutsättningar för att med god
framförhållning kunna planera och strukturera kommunens behov av 
verksamhetslokaler. Underlaget används för att bedöma framtida investeringsbehov
samt ge en samlad bild av kommunens lokalkostnader. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-27 
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor omsorg. 
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Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 

1 Befolkningsprognos och dess påverkan på lokalbehov 

Inom sektorn bedrivs verksamheterna i lokaler som till 78 procent ägs 
av kommunen och resterande 22 procent hyrs externt. Verksamheter 
som i huvudsak bedrivs i lokalerna är särskilda boende, gruppbostäder 
och daglig verksamhet som är belägna i Henån, Svanesund, Ellös och 
Varekil. Lokaler används också till arbetsmarknadsåtgärder, kontor, 
rehab samt för hemtjänsten. Den totala lokalkostnaden uppgår till cirka 
35 mnkr per år. En stor del av de inhyrda ytorna är vidareuthyrda som 
bostad åt de drygt 200 personer som har beslut om ett särskilt boende 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

Äldreomsorg 

Behovet av hemtjänstinsatser och särskilda boenden ökar för den 
enskilde efter 80 års ålder. Efter 90 år ökar behovet än mer. Enligt 
SCBs befolkningsprognos från 2022 ökar antalet personer som är äldre 
än 80 år från 1231 personer år 2022 till 1755 personer 1989 år 2040. 
Det är en ökning med 758 personer eller 61 procent. För åldersgruppen 
äldre än 90 år bedöms motsvarande ökning bli 264 personer eller 136 
procent. 

Grundprincipen är att det enbart är individer med omfattande vård och 
omsorgsbehov dygnet runt, som inte kan tillgodoses i hemmet, som är 
aktuella för en plats på vård och omsorgboenden. Med det som 
utgångspunkt har en prognos gjorts som utgår från att 3,2 procent av 
befolkningen äldre än 65 år kommer att vara i behov av särskilt boende. 
Det innebär att antalet platser behöver, utifrån 2022 års 
befolkningsprognos, att öka med 19 stycken fram till år 2040. 

Prognos behov av särskilt boende - äldreomsorg 

En ökning av detta slag är omöjlig att rymma inom befintliga enheter 
varför en möjlighet skulle vara att satsa på en ny enhet för att möta 
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Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 

ökningen. I dagsläget är alla särskilda boenden utom ett ägda av 
kommunen, Gullvivan i Henån, som ägs av ett privat fastighetsbolag. 
Avseende Gullvivan finns ett hyresavtal som löper på 20-25 år. Ett 
alternativ för att lösa det kommande behovet kan vara att inte förlänga 
det kontraktet när det löper ut till förmån för att i egen regi i etapper, 
allt eftersom behovet ökar, bygga ett stort nytt boende med uppemot 
80 platser. Ett modernt attraktivt boende med förutsättningar för en bra 
arbetsmiljö och att kunna arbeta resurseffektivt både vad gäller yta och 
personal, men också där möjlighet finns att integrera med BPSB-
boende (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens), 
psykiatriplatser samt LSS boende för äldre. 

Det planeras för två trygghetsboenden på Orust, ett i Henån och ett i 
Ellös. Förutom dessa omvandlas nuvarande pensionärslägenheter på 
Strandvägen 4 i Ellös, intill Strandgårdens särskilda boende, från och 
med 1 januari 2023 till ett biståndsbedömt trygghetsboende. 
Trygghetsboendenas inverkan på kön till särskilda boende är svår att 
förutse, men kan inverka genom att minska behovet av platser. 
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Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 

Bostäder med särskild service enligt LSS 

Det finns vissa svårigheter med träffsäkerheten i att prognostisera 
behovet av olika former av bostad med särskild service då det finns 
oförutsägbara faktorer som påverkar behovet och därmed planeringen. 
Uppfattningen är dock att det finns behov av att planera för fler boende 
med särskild service inom både LSS och socialpsykiatrin. Det krävs ett 
kontinuerligt arbete med att analysera och uppdatera prognosen så att 
rätt investeringar görs i rätt tid. 

Gruppbostad LSS 

Orust kommun har ett omgående behov av en ny gruppbostad samt 
ytterligare en gruppbostad inom mandatperioden. Det behövs moderna 
gruppbostäder med lågaffektiv miljö för en bra boendemiljö för brukare 
och en trygg och säker arbetsmiljö för personalen. En gruppbostad för 
personer med hög känslighet för ljud och andra intryck har hög 
prioritet. Det kan vara personer som har utmanande beteenden i form 
av utagerande, självskadande, har riskbeteende, är våldsam och 
störande. Orust kommun har i dagsläget inget boende anpassat för 
denna målgrupp och köper därför externa boendeplatser. 

Behovet är två nya gruppbostäder inom tidsperioden 2024-2027. 

Nedan redovisas fler faktorer som bidrar till ett ökat behov av boende 
inom LSS de kommande åren; 

1. Unga personer med funktionsnedsättning önskar i högre grad 
flytta hemifrån till eget boende direkt efter gymnasiet och fler 
önskar bo i eget boende. 
Fram till och med 2025 beräknas 9 elever avsluta 
gymnasiesärskolan. 

2. Medellivslängden för personer med funktionsnedsättning ökar. 
För personer med intellektuell funktionsnedsättning är 
medellivslängden idag i paritet med resten av befolkningen. Åtta 
personer som bor på kommunens gruppbostäder idag är mellan 
63 och 84 år. 

3. Daglig verksamhet har idag cirka 15 vuxna deltagare som bor 
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Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 

hemma hos sina föräldrar. När föräldrarna inte längre vill eller 
kan sköta omsorgen är bedömningen att ungefär hälften av 
dessa kommer att ha behov av boende. 

4. Hög andel diagnostisering av neuropsykiatriska diagnoser kan 
bidra till att fler tillhör personkretsen. 

5. Kommunens befintliga gruppbostäder är inte ändamålsenliga 
och kräver omfattande åtgärder för att anpassa dessa till nya 
behov hos brukare och en fungerande arbetsmiljö för 
personalen. Arbetsmiljöverket har vid tillsyn på Ringseröd och 
beslutat att kommunen behöver vidta omfattande åtgärder i de 
lägenheter där det bor personer med stora omfattande 
omvårdnadsbehov. Kostnaden för en så omfattande ombyggnad 
som skulle behövas bedöms inte vara rimlig. 

Korttidsvistelse barn och ungdomar LSS 

Behovet av korttidsvistelse för barn och ungdomar med funktionshinder 
ökar. På Orust finns inget korttidsboende i nuläget, vilket innebär att vi 
köper plats av privata utförare och andra kommuner till de som fått 
beslut om insatsen. De barn och ungdomar som har insatsen idag är 
unga och bedömningen är att deras behov av korttidsvistelse kommer 
att kvarstå under lång tid framöver. Ett korttidsboende för barn och 
ungdomar med funktionshinder planeras starta i Mollösunds före detta 
skola. Projektering pågår och en ombyggnad beräknas vara klar för 
inflyttning juni 2023. 

Kompletterande boendelösning för hemlösa genom avsides belägna 
boendemoduler 

För en socialt hållbar bostadsförsörjning kan det behövas särskilda 
åtgärder riktade mot de mest utsatta i samhället. I de allra flesta 
kommuner runt om i landet finns det personer som befinner sig i någon 
form av hemlöshet och som saknar möjlighet att på egen hand skaffa 
sig en bostad. Oavsett vilka lösningar som tillämpas behöver man i 
planeringen för bostadsförsörjningen ta höjd för att kunna tillgodose 
behovet av bostäder för personer som har svårt att hävda sig på den 
ordinarie bostadsmarknaden. 
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Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 

Idag finns en målgrupp som av olika skäl befinner sig i akut hemlöshet. 
Detta är ofta personer som på olika sätt är mycket utsatta. Stöd i form 
av beroendestöd eller boendestöd kan alltid lösas men det är omöjligt 
att skapa en hållbar situation och ett någorlunda värdigt liv för den 
enskilde om denne saknas någon form av boendelösning Avsides 
belägna boendemoduler behövs för att lösa situationen tillfälligt för en 
målgrupp vi saknar andra alternativ för på hemmaplan. 

Bedömningen är att det finns ett omgående behov av tre modulboende 
á 15-25 m2. 
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Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 

2 Behov av övriga lokalanpassningar 

Kontorslokaler 
Under senare delen av 2022 planeras rivning av Borgströms hus, vilket 
är något tidigare än vad som planerats. Med anledning av detta finns 
behov av nya lokaler för arbetsmarknadsenheten. Inom kommunhuset 
arbetar sektorn aktivt med lösningar för att frigöra kontorsplatser för 
alla. En av lösningarna är att fler tjänstepersoner delar kontorsrum med 
varandra än tidigare, vilket innebär att viss trångboddhet upplevs. 
Möjligheten till hemarbete kan hjälpa upp problemet något tillfälligt, 
men i vilket utsträckning detta över tid kan avhjälpa problemet är i 
dagsläget svårt att överblicka. 

Samarbete med Orust bostäder och andra hyresvärdar 
Servicebostäder är vanliga lägenheter i ett bostadsområde med 
tillhörande gemensamhetslägenhet i närområdet. Behovet av 
servicebostäder varierar över tid och därför krävs ett bra samarbete 
med Orustbostäder och andra hyresvärdar i kommunen för att få 
tillgång till lägenheter när det behövs. 

Detsamma gäller för jourlägenheter, träningslägenheter och lägenheter 
som kan hyras ut via kommunen med ett så kallat socialt kontrakt där 
behovet varierar över tid. 

Det är angeläget att sektor omsorg får möjlighet att vara delaktig i 
arbetet med kommunens bostadsförsörjning för att säkerställa behovet 
av bostäder för socialtjänstens målgrupper. 

Familjebehandling 
IFO barn och unga har behov av nya lokaler för familjebehandling då 
nuvarande lokaler i Saras hus inte är optimala utifrån tillgänglighet och 
sekretess. Behovet är en mindre villa eller en lägenhet/lokal 
motsvarande 2-3 rum och kök. Behovet är i stort sett omgående. 

Daglig verksamhet LSS 
Den dagliga verksamheten på Åvägen är i behov av nya lokaler när 
dessa lokaler ska rivas. 

Vård och omsorg 
Rehabenheten, har i dagsläget relativt väl anpassade lokaler för 
verksamheten. Däremot finns behov av kontorsutrymme för personal 
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Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 

och chef, lagerutrymme för hjälpmedel, tränings- utbildningslokal med 
plats för att använda diverse hjälpmedel i. Översyn pågår kring 
eventuell anpassning av lokalerna. 

Sjuksköterskeenheten är utlokaliserade på flera orter i närheten av 
omvårdnadsansvarsområdet, verksamheten har behov avseende 
kontor, medicinförråd och materialförråd. Eventuellt utökning av till 
exempel sjuksköterskor med specialuppdrag eller 
utbildningssjuksköterska ger problem då verksamheten har mycket ont 
om kontor. 

9 



    

    

        
          

         
          

         
      

        
           
           

          
       

            
           

 

             
          

        
             

            
              

          
         

    

             
          

          
           

  

             
              

         
 

Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 

3 Utblick mot 2040 

Goda bostäder för alla 

Genom god samhällsplanering och planberedskap ska dagens och 
framtidens behov av goda bostäder för Orust kommuns alla invånare 
mötas. Kommunen har enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 
stöd och service för vissa funktionsnedsatta (LSS) ansvar att tillgodose 
bostäder för särskilda målgrupper. Det innebär att kommunen ska 
tillhandahålla exempelvis servicebostäder och gruppbostäder för 
personer med funktionsnedsättning, bostäder för äldre med omfattande 
behov av vård och omsorg. Personer som beviljats särskilt stöd och 
service ska tillgodoses med bostad och dessa bostäder ska så långt 
som det är möjligt och lämpligt integreras i den övriga 
bebyggelsemiljön. Att beräkna utifrån befolkningsprognos hur behoven 
av bostäder kommer att se ut, är svårfångat inom vissa målgrupper. Att 
följa statistiken och göra analyser behövs ändå för att kunna planera 
bostäder. 

Ett bekymmer är den del av befolkningen som har svårt att på egen 
hand etablera sig på bostadsmarknaden så som de med låg 
betalningsförmåga eller vissa personliga förutsättningar. En aspekt som 
spelar in på möjligheterna att få tillgång till en egen bostad är vilka 
inkomstkrav hyresvärdar ställer för de som är i behov av boende. I 
många fall kan kraven vara så pass höga att det försvårar för de som 
har svag ekonomi eller som tidigare varit skuldsatta. Genom gott 
samarbete med Orustbostäder och andra hyresvärdar kan deras behov 
av ett boende säkerställas. 

På Orust finns också ett litet antal individer som befinner sig i akut 
hemlöshet, det vill säga som är hänvisade till akutboende eller 
härbärge. Dessa har ofta komplexa problembilder med olika typer av 
sjukdomsbilder i botten. Ett arbete har påbörjats för att hitta lösningar 
för målgruppen. 

Under de kommande 20 åren förväntas gruppen 80 år och äldre att öka 
med över 60 procent från dagens 1 231 till drygt 1 988 invånare. Det 
innebär att planering av ytterligare ett äldreboende behöver påbörjas 
snarast. 
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Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 

Det är av vikt att fysiskt tillgängliga livsmiljöer eftersträvas i 
planeringen. Det är inte endast i en bostad eller i direkt anslutning till 
bostaden som tillgängligheten ska vara god. När antalet äldre ökar, 
ökar också behoven av bostäder med god tillgänglighet. Tillkomsten av 
nya mellanboendeformer av olika prisnivåer bidrar till ökad rörlighet på 
bostadsmarknaden och skapar flyttkedjor som gynnar flera. Med 
mellanboendeformer avses bostäder som inte alltid kräver ett beslut 
från kommunen och kan ses som en bostadsform mellan vanligt 
boende och behovsprövat särskilt boende. Exempel på 
mellanboendeformer är en trygghetsbostad eller en seniorbostad. Äldre 
invånares självständighet och kvarboende på den ordinarie 
bostadsmarknaden behöver öka. Här spelar kommunens förebyggande 
arbete genom exempelvis mötesplatser över generationsgränserna en 
stor roll. 

11 



     
    
 
 

 
 

 
 

       

   
       
         

   
            

              
                

            
           

 
             

           
             
          

            
           

             
              
       

            
             
              

    

           
             

          
             

           
               

             
               

 Datum Diarienummer 1(2) 
2022-10-28 KS/2022:1635 

Kommunförvaltningen
Anette Johansson 
telefon 0304-33 41 43 
e-post: anette.johansson@orust.se 

Revidering av riktlinjer handläggning av ekonomiskt bistånd 

Förslag till beslut
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Godkänna revidering av handboken för ekonomiskt bistånd avseende resor. 

Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa att klienter som uppbär ekonomiskt bistånd i kommunen har
utrymme och möjlighet att vara delaktiga i samhället utifrån olika insatser önskar vi att 
periodkort i zon C ska beviljas till samtliga klienter. Målet med detta är att personer ska
uppleva ett mindre utanförskap, bryta social isolering samt att personerna ska komma 
närmare arbetsmarknaden och skapa en möjlighet att vara inkluderade i samhällslivet. 

Bakgrund 
Utifrån tidigare handbok, 2015, har beslut gällande resor tagits som innebär följande: 

”Allmänna kommunikationer skall i första hand användas. Ekonomiskt bistånd kan då 
utgå med kostnad för billigaste alternativ av typ månadskort eller kontoladdning på kort. 
Vid deltagande i arbetsrehabilitering och arbetsmarknadsåtgärd bekostas vanligen en del
av resorna av Arbetsförmedlingen, men den enskilde får stå för en egenavgift. 
Egenavgiften räknas som en godtagbar kostnad vid beräkning av försörjningsstöd. Till
den som söker försörjningsstöd och är arbetssökande eller sjuk och har kostnader för 
sjukresor, kan ett schablonbelopp om 200 kr beviljas för resor. Om den sökande har
kostnader utöver detta schablonbelopp, skall kostnaderna specificeras.” 

Denna satsning syftar till att våra klienter ska bryta socialisolering och minska 
utanförskap samt vara mer aktiva i samhällslivet är förlaget till beslut att bevilja
månadskort i Zon C till personer som uppbär ekonomiskt bistånd till en kostnad per 
busskort på 815 kr. 

Socialtjänstlagens första paragraf fastslår att förutom att främja sociala och ekonomiska
villkor ska socialtjänsten även främja jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. Förändringen av handboken gällande bistånd till resor kommer att
möjliggöra att alla våra klienter kommer ha denna möjlighet. Möjligheten att resa lokalt 
är viktig för alla kommuninvånare oavsett ekonomiska förutsättningar, oavsett om man
har ett arbete eller inte. Föräldrar behöver ha möjlighet att åka kollektivt med sina barn 
till skolor och fritidsaktiviteter, och människor i alla åldrar ska kunna uträtta ärenden 
eller åka och hälsa på en vän eller släkting i närliggande områden. Orust är en 
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 Datum Diarienummer 2(2) 
2022-10-28 KS/2022:1635 

geografiskt utspridd kommun där det inte går att promenera eller cykla överallt, tillgång 
till kollektivtrafiken är nödvändig för många av våra invånare. 

Bedömning av ekonomiskt bistånd görs redan individuellt, tidigare har det ingått en
bedömning av om det finns behov av bistånd till månadskort. Normen ska vara att 
bevilja månadskort för samtliga klienter. Detta arbetssätt minimerar också
administrationen för både klienten och handläggaren med att löpande redovisa kvitton 
för enstaka resor. 

När satsningar ska göras bör det vara utifrån invånarnas behov och med målet att uppnå
goda effekter i arbetet. Genom att ta ett beslut att vara mer generös än vad 
Socialtjänstlagen tillåter visar Orust kommun på att vi genom en sådan satsning önskar
att inkludera alla medborgare i ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Konsekvenser 
Utifrån konsekvensanalysen av detta förslag har varit svårigheter att få fram exakta 
kostnader för vad en sådan satsning skulle innebära. Anledningen till det är att
socialsekreteraren idag gör en bedömning utifrån den enskildes planering. 
Kostnaden bedöms inte vara nämnvärt höga i relation till vad målet för den riktade
insatsen skulle innebär för den enskilde klienten. Målet är att ge människor en större 
möjlighet att ta del av samhällslivet och på så sätt bryta isolering vilket skulle kunna bli
rejält kostsam över tid. I vår mening är denna satsning i form av ett busskort av vikt för 
fortsatt arbete mot egen försörjning för den enskilde och därmed en kan denna satsning 
leda till goda effekter i vårt framtida arbete. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 
Bilaga 1 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 

ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 

Anette Johansson 
Enhetschef IFO, Arbetsliv och försörjning 



  

         

 

  

                
            

        
                   

             

 

           
             

             
         

  

               
     

                
             

         

               
               

              
                

                 
          

   

          
               

              
               

             
            

   

               
               

          

 
        

Bilaga 1 

Tillägg till Handboken för ekonomiskt bistånd avseende resor. 

Resor 

För att minska socialisolering och utanförskap beviljas bistånd till busskort zon C till alla personer som 
uppbär ekonomiskt bistånd. Detta kommer medföra att våra klienter kan uppsöka andra 
myndigheter såsom arbetsförmedlingen, migrationsverket eller försäkringskassan. Kostnaden uppgår 
till 815 kr för ett periodkort i månaden, för 2022. Detta kan möjliggöra att den enskilde även kan stå 
närmare arbetsmarknaden då det möjliggör kontakter med andra myndigheter och företag. 

Arbetsresor 

Som arbetsresor räknas resor till och från en arbetsplats, arbetsmarknadsåtgärd eller 
anställningsintervju samt möten hos Arbetsförmedlingen. Även resor till och från studier eller andra 
aktiviteter som ingår i klientens planering räknas som arbetsresor. Detta innebär att socialtjänsten 
endast beviljar egenavgiften för busskort till dessa klienter. 

Övriga resor 

Om klienten har rätt till färdtjänst beviljas bistånd till färdtjänstavgiften för det antal resor som 
klienten har färdtjänsttillstånd för. 

För klienter som är i behov av färdmedel ska i första hand allmänna kommunikationer användas. Om 
periodkort eller enstaka resor beviljas beror på särskilda omständigheter som medför att klienten 
inte har rätt till färdtjänst för det enskilda tillfället. 

Bistånd för resor med egen bil bör behandlas restriktivt. Det ska klart framgå av omständigheterna 
att särskilda skäl föreligger eller att arbetsresor med egen bil regelmässigt medför en tidsvinst på 
minst 2 timmar/dag. Då beräkning görs gällande faktiska kostnader i samband med bilresor ska 
utgångspunkten vara den faktiska driftkostnaden på orten. Beslut om beviljat bistånd av att ha en bil 
fattas beslut på ett år i taget. Detta eftersom omständigheterna som medför att personen har rätt till 
bistånd i form av bil kan förändras över tid. 

Resor till frivården 

Frivården ansvarar för personer som dömts till skyddstillsyn, ungdomsövervakning, samhällstjänst, 
kontraktsvård, är villkorligt frigiven eller har fotboja istället för fängelsestraff. Det är viktigt att den 
enskilde följer de anvisningar som meddelas av frivården då det annars kan medföra konsekvenser 
för den enskilde, exempelvis fängelse. Enligt dom är frivården inte ansvariga för att tillgodose de 
resor den enskilde behöver göra inom uppgjord planering med frivården, varav kostnaden bör 
bedömas som en godtagbar utgift vid en ansökan om ekonomiskt bistånd. 1 

Resor för skolbarn 

Skolbarn och ungdomar får sitt eventuella behov av skolresor tillgodosett av skolan och ska inte 
beviljas bistånd till detta. Bistånd till andra lokalresor kan beviljas för skolbarn och ungdomar om 
resan är skälig utifrån de riktlinjer som gäller för vuxna. 

1 Kammarrätten i Göteborg 2021-06-15, mål nr 3033-21 

https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Ekonomiskt-bistand/Livsforing-i-ovrigt/Ovrigt/Referat-av-domar-fran-kammarratten/d_4340915-?anchor=


 

  

                  
            

  

               
            

                
             

                
               

                
                   

   

  

                  
              

    

                
                 

 

 
          

Umgängesresor 

Bistånd beviljas till skäliga kostnader för att ett barn ska kunna umgås med sin förälder som bor på 
annan ort. Inför beslut om bistånd till umgängesresa ska handläggaren göra en 
barnkonsekvensanalys. 

Enligt rättspraxis ska bedömningen av skäliga kostnader för umgänge anpassas till vad en familj i 
allmänhet har råd med.2 Umgängesföräldern har det primära ansvaret för att bekosta 
umgängesresor, men enligt 6 kap. 15 b § första stycket föräldrabalken ska den förälder som barnet 
bor med vara med och dela på kostnaderna utifrån sin ekonomiska förmåga. 

Vid bedömningen av hur ofta kostnader för umgänge ska beviljas bör hänsyn tas till avgörande i 
domstol som reglerar umgänget eller avtal om umgänge, om sådant finns. Bistånd kan i undantagsfall 
beviljas även till andra kostnader som är nödvändiga för att umgänget ska komma till stånd, såsom 
logi. Det gäller främst om umgänget är reglerat på ett sådant sätt att det inte kan ske i den 
biståndstagande förälderns hem. 

Genomresa, hemresa 

För personer som tillfälligt vistas på Orust och inte har medel till att ta sig till sin bosättningskommun 
kan bistånd beviljas för resa till hemkommunen med det billigaste och lämpligaste alternativet. Detta 
gäller även nordiska medborgare. 

Övriga utländska medborgare ska endast beviljas bistånd om de befinner sig i en nödsituation och ska 
i första hand hänvisas till egen ambassad eller konsulat. Bistånd för att ta sig till ambassaden kan 
beviljas. 

2 RÅ 1987 ref. 109 och RÅ 1994 ref. 81. 



     
    
 
 

 
 

 
 

         

   
    

     
 

   
          

         

          
        

             
          

             
             

           

          

    
   

   
  

     
     
     

       

 

    
    

        
 

  
    

 

  
         

 

 Datum Diarienummer 1(2) 
2022-10-24 KS/2022:1425 

Kommunförvaltningen
Anette Johansson 
telefon 0304-33 41 43 
e-post: anette.johansson@orust.se 

Rapport om arbetet med feriepraktik för skolungdomar sommaren 2022 

Förslag till beslut
Utskottets för omsorg beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmarknadsenheten har även i år organiserat feriepraktik för skolungdomar. 

Platserna har erbjudits ungdomar 16-17 år, folkbokförda i kommunen. 

En praktikperiod omfattade tre veckor, fem timmar/dag, dock max 75
timmar/person. Fyra platser inom lägerverksamhet omfattade 80 timmar. 

Alla ungdomar som sökte feriepraktik och som var behöriga att söka fick erbjudande
om en plats. Platserna fanns inom kommunens egna verksamheter. 

På grund av Covid-19 erbjöds till en början inga platser inom äldreomsorgen. Närmare 
sommaren var det ändå några äldreboenden som ville ta emot ungdomar. Dessa platser 
erbjöds då till de ungdomar som inte lottats till någon plats. 

Resultatet av feriepraktiken framgår nedan. Utvärderingar och intervjuer är gjorda. 

Feriepraktik sommaren 2022 Antal 
Erbjudna platser 43 
Antal sökande 64 
Startade praktik
15 platser inom Sektor lärande 
11 platser inom Sektor omsorg
13 platser inom Sektor samhällsutveckling 
3 platser hos Stiftelsen Orustbostäder 

42 

Grundskolan årskurs 9 26 
Gymnasieskolan årskurs 1 16 
Tackade nej eller svarade inte på erbjudande 22 

Ersättning 2022
70 kr/timme inklusive semesterersättning. 

Kostnad 2022 
Kostnaden för feriepraktik blev 296 000 kronor. 

mailto:anette.johansson@orust.se


     
   

  
               
        
        
              

 
 

   
 

   
 

 
 
 

  
 

 
  

  
 
 

     
      

2022  Datum Diarienummer 2(2) 
2022-10-24 

Prioriteringsordning 2022 
Prio 1: du som är född 2005 och som inte har haft någon plats tidigare
Prio 2: du som är född t.o.m. 2006-06-30 
Prio 3: du som är född fr.o.m. 2006-07-01 
Prio 4: du som är född 2005 och som har haft en plats tidigare 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-24 

Beslutet skickas till 
Arbetsmarknadsenheten 

ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 

Lena Gardtman 
Sektorchef omsorg 

Maria Ottosson-Lundström Anette Johansson 
Verksamhetschef Socialt stöd Enhetschef Arbetsliv och försörjning 



     
    
 
 

 
 
 

 

       

   
    

 
        

 
   
         

            
             

       
 

                

 
   

    
      

   
  

 
 

  
 

 
 

  
  

 Datum Diarienummer 1(1) 
2022-10-28 KS/2022:1678 

Kommunförvaltning
Lisa Abrahamsson 
telefon 0304-33 47 16 
e-post: lisa.abrahamsson@orust.se 

Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning enligt SoL 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Anta reviderade riktlinjer för biståndsbedömning enligt SoL. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-28 § 176 att pensionärslägenheter på Strandvägen
4 i Ellös omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende från och med 2023-01-01. För 
att handläggarna ska kunna utreda de sökandes behov av denna boendeform, har ett
tillägg gjorts i riktlinjer samt handbok. 

Tillägg är gjort i röd text för att särskilja vad som är nytt i dokumenten. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 
Biståndsbedömning SoL – riktlinjer
Handbok och vägledning för biståndshandläggning 2022 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 

ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 

Lena Gardtman 
Sektorchef omsorg 

mailto:lisa.abrahamsson@orust.se


 

 
 

  

 
   

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  

Biståndshandläggning 
enligt Socialtjänstlagen 

Dokumenttyp 

Riktlinjer 
Antagen av 

Kommunstyrelsen 
Antagande dnr, beslutsparagraf (första 
beslutsdatum) 

KS/2020:33 § 87(2020-04-29) 
Giltighetstid fr. o. m. – t. o. m. 

2020-04-29 - Gäller tills 
vidare 

Dokumentansvarig i 
förvaltningen 

Förvaltningsområdesch 
ef omsorg 

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf (beslutsdatum) 

Gäller för målgruppen 

Förvaltningsområde 
Omsorg 

Kontakt om styrdokumentet 

Kommunstyrelseförvaltningens stab, telefon 0304-33 40 00 
e-post: kommun@orust.se 



 

  

     

  

   

  

    

  

    

    

   

       

  

           

  

  

  

   

   

   

      

    

  

  

     

   

  

Biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen – riktlinjer 
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Biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen – riktlinjer 

Inledning 

Den enskilde är ansvarig för sitt liv och för sina beslut. Det innebär ett 
egenansvar att själv försöka tillgodose sina behov, att till exempel byta bostad 
när den nuvarande inte motsvarar behoven och att ta del av information om de 
aktiviteter och hjälpinsatser som finns att tillgå. 

Riktlinjernas syfte och målgrupp 

Dessa riktlinjer omfattar biståndsbedömning, handläggning samt de SoL-insatser 
som finns att tillgå inom social omsorg i Orust kommun. 

Syftet med riktlinjerna är att oavsett handläggare ska invånarnas likaberättigande 
följas enligt gällande lagstiftning samt att socialnämndens intentioner för 
verksamheten tydliggörs. 
Riktlinjerna syftar huvudsakligen till att vara ett stöd för handläggarna i 
biståndsbedömningen utifrån den enskildes ansökan och behov. Här klarläggs 
vilka insatser som vanligtvis beviljas samt i vilken omfattning dessa insatser 
vanligtvis kan beviljas. Stödet ska leda till en ökad rättssäkerhet för den enskilde i 
behov av bistånd samt säkerställa att biståndsbeslut i högre omfattning fattas 
enligt samma eller likartade bedömningsgrunder. 

Riktlinjerna är ett komplement till, men inte en ersättning för, de lagar och 
föreskrifter som styr verksamheter inom området. Riktlinjerna är avsedda att vara 
normgivande för biståndsbedömning och insatsernas omfattning, bistånd kan 
dock aldrig vägras den enskilde med hänvisning till att insatsen inte finns med i 
dessa riktlinjer. Det är alltid den enskildes speciella situation och behov som ska 
ligga till grund för ett biståndsbeslut. 

Kompetens 

Beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen är en form av 
myndighetsutövning som kräver en enhetlig och professionell handläggning. Den 
grundläggande kompetensen uppnås genom högskoleutbildning, kunskap och 
erfarenhet inom området. Den som handlägger ett ärende måste väga ihop 
lagstiftning, etik, vetenskap och beprövad erfarenhet till en helhet i sitt arbete. 

5 



  

 
        

          
           

          
 

    
          

           
           

             
    

          
            

         
         

        
           

      
 

  
             

            
            

             
       

              
             

            
 

           
             

Biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen – riktlinjer 

Relaterade styrdokument 

Förvaltningslagen 
Förvaltningslagen (Förvaltningslag 1986:223) reglerar hur ärenden som rör 
enskilda ska handläggas av myndigheten på förvaltningen. I sjunde paragrafen 
framkommer att handläggningen där enskild är part ska handläggas så enkelt, 
snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. 

Offentlighets- och sekretesslagen 
Inom socialtjänsten hanteras en mängd uppgifter som berör enskildas personliga 
förhållanden. Dessa uppgifter skyddas av regler om sekretess i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Med sekretess menas ett förbud att röja en uppgift, 
vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på 
något annat sätt. 
Offentlighetsprincipen är inskriven i våra grundlagar och innebär att allmänheten 
har rätt att ta del av myndigheters allmänna handlingar. I principen innefattas 
också yttrandefriheten. Inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården m.fl. 
områden är dock offentlighetsprincipen starkt begränsad av sekretess. 
Kommunen arbetar utefter Allmänna dataskyddsförordningen, förkortat GDPR, en 
europeisk förordning med syftet att stärka skyddet för fysiska personer vid 
behandling av personuppgifter inom Europeiska unionen. 

Socialtjänstlagen 
Enligt 5 kap. 4, 5,7 § Socialtjänstlagen skall socialnämnden verka för att yngre 
och äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). 
Enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina 
behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av 
socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

Enligt socialtjänstlagens 5 kap.10 § ska socialnämnden erbjuda stöd till personer 
som vårdar eller stödjer närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har ett 

6 



          
      

          
             

   
 

           
          

      
 

    
               

        
                

  
 

    
          
    

 
  
              

              
  

 
       

            
               
              

            
           

           
  

 

Biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen – riktlinjer 

funktionshinder. Med anhörigstöd avses de insatser som fysiskt, psykiskt och 
socialt underlättar den anhöriges situation. 
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet 
skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 
självständigt liv. 

Biståndsbestämmelsen i 4 kap. 1 § SoL har utformats som en 
rättighetsbestämmelse avseende alla former av socialt bistånd. Alla former av 
biståndsbeslut skall kunna överklagas genom förvaltningsbesvär. 

Rätt att överklaga 
Rätten att överklaga regleras i 16 kap. SoL där det framgår att vissa beslut enligt 
socialtjänstlagen överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Det gäller bl.a. 
beslut om bistånd enligt 4 kap.1 § SoL samt beslut om avgifter enligt 8 kap. 4-9 
§ SoL 

Lagen om valfrihetssystem 
Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LoV. Orust kommun tillämpar i dagsläget 
inte Lagen om Valfrihetssystem. 

God man/förvaltare 
Den som på grund av funktionsvariation har svårt att bevaka sin rätt, förvalta sin 
egendom och sörja för sin person har möjlighet att ansöka om god man eller 
förvaltare. 

Kommunens ansvar - vistelse och hemkommun 
Ansökan från enskild bosatt i annan kommun enligt SoL 2:2: Kommunen har 
ansvar för alla som vistas i kommunen, även för de som endast är på besök. 
Dessa har rätt att ansöka om insatser för behov som uppstår under vistelsen och 
som behöver utföras i Orust kommun innan personen kan återvända till sin 
hemkommun. Ärendet ska handläggas och bedömas på samma sätt som om 
personen var boende i kommunen. Med denna princip fastslår man kommunens 
yttersta ansvar. 
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Biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen – riktlinjer 

Fritidsvistelsekommun 
Det är bosättningskommunen som skall lämna den enskilde stöd och hjälp om det 
är en tillfällig vistelse i en annan kommun exempelvis vid semester. Den enskilde 
ansöker om insatserna i sin bosättningskommun som i god tid ska vända sig till 
vistelsekommunen. 

Öar utan fast förbindelse och nedsatt färjetrafik delar av dygnet 
Biståndsbeslutet beror inte på var personen bor utan på personens behov. Orust 
kommun kan ha svårt att verkställa alla beslut om en person bor på en ö utan fast 
förbindelse. 

Riktlinjer 

Delegation 
Kommunstyrelsen har antagit en delegationsordning där det regleras vilken 
tjänsteperson som har rätt att fatta beslut i olika frågor. 

Ansökan 
En ansökan om bistånd ska alltid utredas. Utredningsskyldigheten framgår av 11 
kap. 1 § SoL. Den enskildes ansökan om bistånd prövas individuellt utifrån den 
enskildes behov och önskemål. 
En utredning ska leda fram till ett beslut såvida inte ansökan om bistånd 
återkallas. Beslutet ska vara skriftligt. Biståndshandläggaren ska i sin bedömning 
ta hänsyn till den enskildes önskemål och behov inom ramen för 
socialtjänstlagens intentioner och med beaktande av en god ekonomisk 
hushållning enl. 8 kap. 1 § KL) 
I beslutet ska framgå vilken eller vilka insatser som beviljas och omfattning samt 
om beslutet är tidsbegränsat eller ska omprövas efter viss tid. Beslut ska 
omprövas vid förändringar i hjälpbehovet eller efter ansökan av den enskilde. Den 
enskildes behov ska löpande följas upp och som huvudregel göras föremål för 
överväganden minst varje år. 

Förenklad utredning 
När en brukare ska gå hem från sjukhus eller korttidsenheten eller då en brukare 
har behov av en ny utredning på grund av nytillkomna omfattande behov ska 
biståndshandläggarna använda modulen förenklad utredning i 
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Biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen – riktlinjer 

verksamhetssystemet för snabbt kunna få till en generell beställning till 
hemtjänsten. Den ska sedan följas upp inom tre veckor och 
biståndshandläggaren ska då göra en mer individuell utredning och bedömning av 
fortsatta insatser. 

Skälig levnadsnivå 
De insatser som beviljas ska tillförsäkra en skälig levnadsnivå. Begreppet skälig 
levnadsnivå har ingen exakt definition. I förarbetena till den tidigare 
socialtjänstlagen anges att fastställandet av vilken levnadsnivå som anses skälig 
måste överlämnas till kommunerna att fastställa. Dessa riktlinjer fastställer Orust 
kommuns tolkning av skälig levnadsnivå. 
Skälig levnadsnivå beskriver nivån på kvaliteten och den levnadsstandard som 
lagen garanterar. Vad som är skäligt bedöms individuellt gentemot den enskildes 
livssituation och allmänt gentemot aktuell praxis och rättsläge. Begreppet kan 
också ses som ett uttryck för vissa minimikrav på tjänstens kvalitet. I förarbetena 
till socialtjänstlagen (prop. 2000/01:80 s. 91) framgår att det inte finns en 
obegränsad frihet för den enskilde att själv välja tjänster oberoende av kostnad. 
En tolkning får göras av begreppet skälig levnadsnivå mot bakgrund av den 
yttersta garanti för medborgarnas livsföring i olika avseenden. Det utesluter inte 
att när likvärdiga insatser finns att tillgå, kan kommunen ges möjlighet att välja 
det billigaste alternativet. 
Det är den enskildes behov och inte dennes ekonomi som ska vara avgörande för 
rätten till en insats (prop. 2000/01:80 s. 95). En biståndsbedömning innebär att 
nämnden prövar den enskildes ansökan mot 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen om rätt 
till bistånd för att uppnå skälig levnadsnivå. 

Gemensamt hushåll 
I en familj där vuxna personer lever i hushållsgemenskap bör utgångspunkten för 
bedömning vara att man normalt ger varandra viss praktisk hjälp inom en familj. 
Däremot kan mer omfattande vårdbehov inte anses ligga inom ramen för vad man 
normalt bistår varandra med inom familjen. Denna bedömning gäller oavsett om 
det handlar om makar, partnerskap eller sammanboende eller när det finns 
hemmavarande barn över 18 år. Några särskilda skäl att göra avsteg från denna 
bedömning beaktas normalt inte. 
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Biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen – riktlinjer 

Hjälp i hemmet – hemtjänst 

Hjälp i hemmet kan indelas i uppgifter av servicekaraktär och personlig omsorg. 
Syftet med hjälpen ska vara att bevara och/eller återhämta den enskildes 
förmågor. Den ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. I 
beskrivningarna nedan framgår hur insatserna i normalfallet beviljas men i alla 
beslut finns möjlighet att anpassa besluten om särskilda behov finns. 

Insatser av servicekaraktär 
Gemensamt för alla serviceinsatser är att de enbart beviljas om alla parter i 
hushållet har behov. 

Städning 
Städning beviljas var tredje vecka om inte särskilda behov (t.ex. allergi) finns. 
Städningen omfattar 2 rum och kök (sovrum, kök, rum för samvaro/vardagsrum, 
hygienutrymmen/toalett/badrum samt hall). För sammanboende kan städning av 
två sovrum beviljas (förutsatt att även den andre parten är beviljad insatsen 
städ). 
Om bostaden är större städas inte hela bostaden vid varje tillfälle. Den enskilde 
kommer själv överens med utföraren vilka utrymmen som ska städas. 
Städningen omfattar normalt damma/avtorkning, dammsugning och våttorkning 
av golv samt städning av badrum/toalett. Underhållsstädning kan beviljas i 
särskilda fall, normalt sett en gång i veckan. Städning som utförs mer sällan, t.ex. 
rengöring av kyl/frys, spis, fläkt o.s.v. ingår i den beviljade insatsen. I insatsen 
ingår även enklare avtorkning av rullstol, rollator och övriga hjälpmedel. Den 
enskilde tillhandahåller själv städmaterial och rengöringsmedel som uppfyller 
arbetsmiljökrav. Handläggningstid 3 veckor. 

Fönsterputsning 
Fönsterputsning beviljas i normalfallet två gånger per år och likt städningen 
omfattar fönsterputsning enbart två rum och kök. Den enskilde tillhandahåller 
själv material och rengöringsmedel som uppfyller arbetsmiljökrav. 
Handläggningstid 3 veckor. 
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Biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen – riktlinjer 

Tvätt och enklare klädvård 
Insatsen omfattar maskintvätt av kläder samt sänglinne och handdukar. För- och 
efterarbete till exempel klädvård samt att lägga in tvätten i skåp ingår, om inget 
annat framgår i utredningen. Även strykning av enstaka plagg ingår. Hjälp med 
tvätt beviljas i normalfallet varannan vecka. Den enskilde tillhandahåller tvätt-
och sköljmedel som uppfyller arbetsmiljökrav. Handläggningstid 3 veckor. 

Bädda rent 
Insatsen beviljas i normalfallet varannan vecka. Handläggningstid 3 veckor. 

Inköp 
Inköp omfattar inhandling av mat- och hushållsartiklar. Insatsen beviljas i 
normalfallet vid ett tillfälle per vecka. I insatsen ingår hjälp med att skriva 
inköpslista, rensa ut utgångna varor i kylskåpet om så behövs samt ställa in varor 
i kylskåp/skafferi om inget annat framgår i utredning. 
Handläggningstid 1 vecka. 

Matdistribution 
I insatsen ingår att få hem färdiglagad middagsmat från upphandlat företag. 
Handläggningstid 3 veckor. 

Ärenden 
I insatsen ingår att hjälp med att få hem apoteksvaror, paket som kommer via 
postombud, inköp på systembolag eller andra enklare ärenden. Insatsen beviljas i 
normalfallet en gång per vecka. 
Handläggningstid 3 veckor. 

Bäddning 
Insatsen beviljas i normalfallet dagligen. Handläggningstid 1 vecka. 

Diskning 
Insatsen beviljas i normalfallet dagligen. Handläggningstid 1 vecka. 
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Biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen – riktlinjer 

Övriga hushållssysslor 
I insatsen ingår hushållssysslor såsom att vattna blommor, sophantering, hämta 
post och skötsel av husdjur. Utförs i normalfallet en gång dagligen beroende på 
insatsens karaktär. Handläggningstid 1 vecka. 

Trygghetslarm 
Trygghetslarm beviljas enligt 4 kap. 2a § förenklad biståndsbedömning till 
personer över 80 år. I annat fall beviljas trygghetslarm om behov föreligger. 
Handläggningstid 3 veckor. 

Personlig omvårdnad 
Med personlig omvårdnad menas insatser som är direkt riktade till den enskilde 
för att tillgodose dennes grundläggande behov. 
Handläggningstid 1 vecka. 

Personlig hygien 
I insatsen ingår hjälp med daglig övre och nedre tvätt, tandborstning, rakning, 
insmörjning av mjukgörande kräm och avtorkning av hörapparat. Personlig hygien 
beviljas i normalfallet dagligen. 

Toalettbesök 
I insatsen utöver själva toalettbesöket ingår även byte av inkontinensskydd, 
tömma kateter och tömning av fristående hygienstol. Beviljas i normalfallet 
dagligen. 

På- och avklädning 
I insatsen ingår stöd vid på- och avklädning, helt eller delvis. Beviljas i 
normalfallet dagligen. 

Förflyttningar 
I insatsen ingår alla förflyttningar i eller i närheten av bostaden som den enskilde 
behöver göra men inte klarar på egen hand. Beviljas i normalfallet dagligen. 

Måltidshjälp 
I Insatsen ingår stöd med insatserna frukost, middag, mellanmål, kvällsmat, vilka 
beviljas separat. Insatsen innefattar uppvärmning av färdiglagad mat, tillredning 
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Biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen – riktlinjer 

av enklare mat, dukning, uppläggning av mat, servering av måltiden, avdukning 
och avtorkning av bord och bänkar. Måltidshjälp beviljas i normalfallet dagligen. 

Stöd vid måltid 
I insatsen ingår matning och/eller sällskap under hela eller delar av måltiden för 
att stimulera lusten att äta. Beviljas i normalfallet dagligen. 

Dusch 
I insatsen ingår dusch, hårtvätt, föna hår, lägga upp på spolar, nagelvård, 
upptorkning och iordningställande av hygienutrymmen alternativt helavtvättning i 
sängen. Hjälp med dusch beviljas i normalfallet en gång i veckan. 

Tillsyn 
Tillsyn beviljas när man önskar förvissa sig om att inget onormalt inträffat, i 
sådana fall där den enskilde inte själv kan påkalla hjälp eller där risken att falla är 
särskilt stor. I insatsen ingår att den enskilde får kortare besök av personal 
alternativt telefonkontakt. 

Egenvård 
I insatsen ingår till exempel hjälp med stödstrumpor, påminnelse/handräckning 
av medicin, ögondroppar och hjälp med inhalationer. All egenvård ska vara 
ordinerad av legitimerad personal för att gå under denna insats. 

Social samvaro 
I insatsen ingår samvaro och social aktivitet i hemmet eller aktiviteter utomhus. 
Insatsen beviljas i normalfallet vid ett tillfälle per vecka. 
Handläggningstid 3 veckor. 

Nattbesök 
I insatsen ingår personlig omsorg nattetid I normalfallet beviljas ett besök per 
natt. Om ett utökat behov finns under en kortare period ska det framgå av 
beslutet. Finns behov av fler än ett besök per natt under en längre tid ska beslut 
tas i samråd med Enhetschef. Nyinsatta nattbesök ska följas upp inom tre veckor. 
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Biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen – riktlinjer 

Korttidsvistelse 
Korttidsvistelse kan beviljas då den enskildes behov av vård, omsorg och trygghet 
för tillfället inte kan tillgodoses i den egna bostaden. Korttidsvistelse beviljas i 
regel under en kortare period från en till två veckor beroende på behovets 
omfattning. Förlängning av beslut tas i samråd med enhetschef. Korttidsvistelse 
kan även beviljas för en längre period då den enskilde fått beslut om särskilt 
boende och den enskildes behov inte längre kan tillgodoses genom 
hemtjänstinsatser i det ordinära boendet. Beslut om korttidsvistelse som beviljas 
för en längre period i väntan på särskilt boende ska tas i samråd med enhetschef 
och följas upp minst var 4:e vecka. 

Det kan också beviljas som avlösning för att göra det möjligt för anhöriga att få 
vila. Handläggningstid 1 vecka. 

Växelvård 
Växelvård beviljas vid behov om avlösning för anhörig föreligger eller för att 
förlänga boendet i ordinärt boende. 
Växelvård beviljas i normalfallet med 1 vecka i månaden för somatiskt boende 
och 2 veckor i månaden för demensboende. Handläggningstid 3 veckor. 

Biståndsbedömt trygghetsboende 
Biståndsbedömt trygghetsboende kan beviljas då den enskilde är i behov av 
trygghet och social gemenskap i en utsträckning som inte kan tillgodoses i den 
egna bostaden. Beslut om biståndsbedömt trygghetsboende gäller tills vidare. 
Uppföljning av insatsbehov görs genom hemtjänstbeslutet. Handläggningstid 6 
veckor. 

Särskilt boende 
Insatsen kan beviljas då den enskildes behov av vård och omsorg och trygghet 
inte kan tillgodoses i den egna bostaden. När en enskild har omfattande insatser 
både dag- och nattetid kan en kostnadsjämförelse vara betydande för bedömning 
av insats. Beslut om särskilt boende ska tas i samråd med enhetschef. 
Handläggningstid 3 månader. 
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Biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen – riktlinjer 

Parboende 
I enlighet med 5 kap. 5 § Socialtjänstlagen finns möjlighet till parboende. 
Makar/sambos/registrerad partner har rätt att bo i samma rum, samma lägenhet 
eller inom samma boende. Möjligheten gäller såväl om enbart den ena parten har 
behov av särskilt boende som om båda parter har behovet. 

Hospice 
Enskild får själv skicka in ansökan om Hospiceplats. Biståndshandläggare lyfter 
ärendet till sektor omsorgs sektorschef som fattar beslutet om Hospice. Hospice 
är inte en insats som är biståndsbedömd enligt Socialtjänstlagen. 

Övriga insatser 

Avlösning 
Insatsen innebär att hemtjänstpersonal är hemma hos den enskilde under tiden 
som en anhörig är iväg. Insatsen ska bidra till att den enskildes anhörig blir 
avlastad. Anhörigs behov avgör omfattningen. Avlösning upp till tolv timmar per 
månad är avgiftsfritt. Handläggningstid 3 veckor. 

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 
Insatsen kan beviljas för att bibehålla befintliga fysiska och psykiska funktioner 
och för att avlasta anhöriga under någon eller några av veckans dagar. Beslutet 
specificerar inte antal dagar på dagverksamhet. Handläggningstid 3 veckor. 

Ledsagning 
Insatsen kan beviljas då den enskilde har behov av hjälp för att ta sig till olika 
aktiviteter utanför hemmet och inte kan få hjälpen på annat sätt. Insatsen 
beviljas i normalfallet vid enstaka tillfällen eller med ett visst antal timmar per 
månad. Handläggningstid 3 veckor. 

Handläggningstider 
Nedan anges maxgräns för handläggningstid. Förändringar av handläggningstider 
beslutas i sektor omsorgs ledningsgrupp. 

Hem från sjukhus/korttids Omgående 

Hemtjänst daglig 1 vecka 
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Biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen – riktlinjer 

Hemtjänst övrigt 

Matdistribution 

3 veckor 

3 veckor 

Trygghetslarm 

Ledsagning 

Avlösning i hemmet 

Dagverksamhet 

Korttidsvistelse 

3 veckor 

3 veckor 

3 veckor 

1 vecka 

3 veckor 

Biståndsbedömt trygghetsboende 6 veckor 

Särskilt boende 3 månader 

Växelvård 3 veckor 

Förvalta riktlinjerna 

Säkerställa styrdokument 

Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin 
för att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig 
chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten. 
Målgruppen för riktlinjerna ansvarar för att ta del av och efterleva dem. 

Avvikelser och förslag 

Den som läser riktlinjerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om 
sådant som påverkar riktlinjerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller 
har förslag till förändringar meddela kontaktperson för riktlinjerna. 

16 



 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Handbok och vägledning för 
biståndshandläggning 

Handbok och vägledning enligt socialtjänstlagen, SoL 



 

   

   

     

   

     

   

    

   

   

    

      

    

   

    

    

        

    

     

   

       

    

Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

Innehåll 

1 Inledning........................................................................................................................6 

2 Ansvarsfördelning........................................................................................................6 

3 Lagar och förordningar ...............................................................................................7 

3.1 Förvaltningslagen..................................................................................................7 

3.2 Offentlighets- och sekretesslagen .....................................................................7 

3.3 Socialtjänstlagen...................................................................................................8 

3.4 Äldre personer .......................................................................................................8 

3.5 Anhörigstöd ............................................................................................................8 

3.6 Kvarboendeprincipen............................................................................................8 

3.7 God man/förvaltare ..............................................................................................9 

4 Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, SoL .................................................9 

4.1 God kvalitet ............................................................................................................9 

4.2 Biståndsbegreppet................................................................................................9 

4.3 Skälig levnadsnivå.................................................................................................9 

4.4 Anhörigas ansvar.................................................................................................10 

4.5 Vistelsebegreppet och ansökan från annan kommun ..................................11 

4.6 Annan huvudman ................................................................................................11 

4.7 Hälso- och sjukvårdshuvudman .......................................................................11 

5 Handläggning .............................................................................................................12 

5.1 Ansökan och beslut om bistånd .......................................................................12 

5.2 Första kontakt .....................................................................................................12 

2 



   

   

   

       

     

   

   

     

   

     

    

      

      

       

   

         

   

   

       

      

   

   

Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

5.3 Anmälan................................................................................................................12 

5.4 Ansökan ................................................................................................................12 

5.4.1 Anhörigbehörighet .......................................................................................13 

5.5 Utredning/kartläggning av den enskildes behov ...........................................13 

5.6 Underlag för beslut .............................................................................................13 

5.7 Bedömning ...........................................................................................................14 

5.8 Mål.........................................................................................................................14 

5.9 Beslut och kommunicering ................................................................................14 

5.10 Överklagan ...........................................................................................................15 

5.11 Krav på utredningen ...........................................................................................16 

5.11.1 Förenklad utredning ....................................................................................16 

5.12 Uppföljning av beviljade insatser .....................................................................16 

5.13 Prövning av pågående insatser ........................................................................17 

5.14 Dokumentation i samband med handläggning ..............................................17 

5.15 Avvikelser .............................................................................................................17 

5.15.1 Lex Sarah 14 kap 2 § SoL .........................................................................17 

5.16 Delegation ............................................................................................................17 

6 Vägledning ..................................................................................................................18 

6.1 Stöd och hjälp i hemmet....................................................................................18 

6.2 Våld i nära relation..............................................................................................19 

7 Serviceinsatser ..........................................................................................................19 

7.1 Städning................................................................................................................19 

3 



   

      

    

   

   

   

   

   

    

   

    

    

   

     

   

   

     

   

   

   

    

    

Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

7.2 Fönsterputsning ..................................................................................................20 

7.3 Tvätt och enklare klädvård ................................................................................20 

7.4 Bädda rent............................................................................................................21 

7.5 Inköp......................................................................................................................21 

7.6 Matdistribution ....................................................................................................22 

7.7 Ärenden ................................................................................................................22 

7.8 Bäddning ..............................................................................................................22 

7.9 Diskning................................................................................................................22 

7.10 Övriga hushållssysslor........................................................................................23 

7.11 Trygghetslarm......................................................................................................23 

8 Personlig omvårdnad ................................................................................................24 

8.1 Personlig hygien..................................................................................................24 

8.2 Toalettbesök ........................................................................................................24 

8.3 På- och avklädning .............................................................................................25 

8.4 Förflyttningar .......................................................................................................25 

8.5 Måltidshjälp .........................................................................................................25 

8.6 Stöd vid måltid.....................................................................................................26 

8.7 Dusch ....................................................................................................................26 

8.8 Tillsyn....................................................................................................................26 

8.9 Egenvård...............................................................................................................26 

8.10 Social samvaro ....................................................................................................27 

9 Biståndsbedömt trygghetsboende..........................................................................27 

4 



   

   

   

   

    

   

    

   

   

   

   

   

    

     

   

       

   

   

  

Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

9.1 Bedömningskriterier ...........................................................................................28 

9.2 Behov ....................................................................................................................28 

9.3 Norm......................................................................................................................28 

9.4 Avgränsning .........................................................................................................28 

10 Särskilt boende ..........................................................................................................28 

10.1 Bedömningskriterier ...........................................................................................29 

10.2 Särskilt boende....................................................................................................29 

10.3 Parboende ............................................................................................................30 

11 Korttidsvistelse ..........................................................................................................30 

11.1 Korttidsvistelse....................................................................................................30 

11.2 Växelvård..............................................................................................................31 

11.3 Hospice.................................................................................................................32 

12 Övriga insatser ...........................................................................................................32 

12.1 Stöd till anhöriga .................................................................................................32 

12.2 Avlösning ..............................................................................................................32 

12.3 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom. ....................................33 

12.4 Ledsagning...........................................................................................................33 

13 Referenser ..................................................................................................................34 

5 



  
         

      
          

           
             

        

            
         

        
  

            
              

           
             

           
           

         

         
             
          
     
         
          

  
 

    
       

          
     

              
  

Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

1 Inledning 
Handbok och vägledning för biståndshandläggning bygger på Riktlinjer för 
biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen. Riktlinjerna beskriver hur 
Kommunstyrelsen i Orust kommun inom ramen för sitt uppdrag enligt 
socialtjänstlagen (SoL) verkar för att äldre människor med hjälpbehov ska få 
möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv 
och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 

Riktlinjerna är en vägledning, i varje ärende ska det ske en individuell 
behovsprövning. Alla beslut ska prövas mot gällande lagar, förordningar, 
rättspraxis, förarbeten till lagstiftning eller bindande föreskrifter från 
Socialstyrelsen. 

Socialtjänsten ska verka för kvarboende vilket innebär att enskilda så länge som 
möjligt, ska kunna bo kvar i den egna bostaden med stöd av hemtjänst och 
kompletterande insatser Insatserna ska planeras i nära samverkan med den äldre 
och om så önskas med anhöriga och/eller övrigt nätverk. Så långt möjligt och 
utifrån vars och ens förutsättningar ska insatserna stödja möjligheterna till ett 
självständigt och värdigt liv. En övergripande utgångspunkt är de nationella målen 
för äldre politik som innebär att äldre ska: 

 Leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
 Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. 
 Kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. 
 Bemötas med respekt. 
 Ha tillgång till god vård och omsorg. 
 Ha rätt till privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och 

individanpassning. 

Handbokens syfte och målgrupp 
Syftet med handboken och riktlinjerna är: 

 Att vara ett stöd för biståndshandläggarna vid deras individuella 
biståndsbedömningar, utredningar och beslut. 

 Att beskriva vilka kriterier som generellt gäller för att en person ska beviljas 
bistånd. 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

 Att klargöra hur socialtjänstlagen ska tillämpas i Orust Kommun. 
 Att säkerställa likartad service och omvårdnad, d.v.s. att biståndsbeslutet 

fattas enligt samma bedömningsgrunder för personer med likartade behov. 

2 Ansvarsfördelning 
Socialtjänsten i Orust Kommun skiljer på myndighetsutövning och verkställighet. 
Biståndshandläggare tar emot den enskildes ansökan, utreder och bedömer 
personens behov samt beslutar om insatser med stöd av socialtjänstlagen. 
Handläggaren dokumenterar också utredning och beslut i enlighet med 
socialtjänstlagens och förvaltningslagens bestämmelser och lämnar sedan 
beställningen av insatsen till aktuell utförare. Handläggaren svarar också för 
kontinuerlig uppföljning och omprövning av biståndsbeslutet. Kommunal utförare 
verkställer de beviljade biståndsbesluten och ansvarar för att genomföra de 
insatser som biståndshandläggaren har beställt. 
 Biståndshandläggaren utreder och fattar enligt delegation, beslut om vad som 

ska utföras. 
 Förenklad utredning finns att tillämpa enligt 4 kap 2a § Sol, avseende 

trygghetslarm för personer över 80 år, där nöjdheten följs upp en gång per år. 
 Utförare ansvarar för hur utförandet ska ske. 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

Som stöd för att reglera volymer och bemanning inom verksamheterna finns 
schabloner avseende beräknad tidsåtgång för olika insatser. Behövs i enskilda 
ärenden mer tid är det i första hand en fråga för utföraren att lösa. 

3 Lagar och förordningar 

3.1 Förvaltningslagen 
Förvaltningslagen (Förvaltningslag 1986:223) reglerar hur ärenden som rör 
enskilda ska handläggas av myndigheten på förvaltningen. I sjunde paragrafen 
framkommer att handläggningen där enskild är part ska handläggas så enkelt, 
snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Myndigheten ska vid 
handläggningen beakta möjligheten att själv hämta in upplysningar och yttranden 
från andra myndigheter vid behov. Ett lättbegripligt språk ska eftersträvas. I 
förvaltningslagen definieras inte begreppet part. Det som nämns är den enskilde 
som är part eller en sökande, klagande eller annan part. I praxis tolkas detta som 
att en sökande som får ett avslag då blir en klagande. Detta innebär att endast 
den person som själv vill ansöka om bistånd från biståndsenheten är part i 
ärendet i juridisk mening. Det är därmed endast denna person som kan ansöka, 
överklaga samt som har rätt att ta del av uppgifter i ärendet. 

3.2 Offentlighets- och sekretesslagen 
Inom socialtjänsten hanteras en mängd uppgifter som berör enskildas personliga 
förhållanden. Dessa uppgifter skyddas av regler om sekretess i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Med sekretess menas ett förbud att röja en uppgift, 
vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på 
något annat sätt. 

Offentlighetsprincipen är inskriven i våra grundlagar och innebär att allmänheten 
har rätt att ta del av myndigheters allmänna handlingar. I principen innefattas 
också yttrandefriheten. Inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården m.fl. 
områden är dock offentlighetsprincipen starkt begränsad av sekretess. 

Sekretesslagen innefattar både bestämmelser om förbud mot att lämna ut 
allmänna handlingar och om tystnadsplikt i det allmännas tjänst. Att det råder 
sekretess för en viss uppgift innebär därför att den inte får lämnas ut muntligt 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

eller skriftligt. En handling med sekretessuppgift kan dock lämnas ut om 
sekretessuppgiften är borttagen och man hänvisat till gällande lagparagraf. 
Sekretess gäller för alla anställda vid en myndighet, men också för 
uppdragstagare, förtroendevalda och andra likställda. 

Ett centralt begrepp när det gäller offentlighet och sekretess är begreppet allmän 
handling. En handling är en framställning i skrift eller bild, men också en 
upptagning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta med tekniska hjälpmedel. 
En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som 
inkommen till eller upprättad hos myndigheten. 

I sekretesslagen finns dock undantag då personal inom hälso- och sjukvård samt 
socialtjänst berörs av sekretesslättnad. I fall då personal inom hälso- och 
sjukvård eller socialtjänst får kännedom om att djur far illa, hindrar inte 
sekretessen enligt OSL 10 b § att uppgift lämnas till en annan kontrollmyndighet 
för djurskydd. Enligt OSL 10 a § gäller dock sekretess hos en kontrollmyndighet 
för djurskydd för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som av 
djurskyddsskäl har lämnats av personal inom hälso- och sjukvården eller 
socialtjänsten, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
eller någon närstående till denne lider men. Det framgår även i OSL 10 c § att 
om en kontrollmyndighet för djurskydd får en uppgift som är sekretessreglerad i 
10 a § från en annan kontrollmyndighet för djurskydd, blir 10 a § tillämplig på 
uppgiften hos den mottagande myndigheten. Detsamma gäller för uppgift som är 
sekretessreglerad i 35 kap. 23 a § och som lämnas av Polismyndigheten. Lag 
(2018:1194). 

Kommunen arbetar utefter Allmänna dataskyddsförordningen, förkortat GDPR 
efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning 
med syftet att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av 
personuppgifter inom Europeiska unionen. Förordningen antogs 27 april 2016 och 
kommer att börja gälla 25 maj 2018. 

3.3 Socialtjänstlagen 
I socialtjänstlagens (Socialtjänstlag 2001:453) portalparagraf anges vilket mål 
lagstiftarna anser att beslut enligt denna lag ska eftersträva. Där framgår att 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

personers ekonomiska och sociala trygghet ska främjas, jämlikhet i levnadsvillkor 
samt aktiva deltagande i samhällslivet. 

 Alla insatser som ges med stöd av Socialtjänstlagen ska bygga på den 
enskildes självbestämmande och integritet. 

 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på 
annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning eller för sin livsföring i övrigt. 

 Alla äldre människor ska ges möjlighet att leva och bo självständigt under 
trygga och värdiga förhållanden. När detta inte längre är möjligt ska den 
enskilde ges möjlighet till ett bra boende med det stöd och den hjälp som han 
eller hon behöver. 

 En aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra ska också 
möjliggöras. De personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk 
eller äldre ska också erbjudas hjälp och stöd för att underlätta hans eller 
hennes situation. 

Socialtjänstlagens 4 kap 1 § reglerar rätten till bistånd. Där uttrycks att den 
person som inte själv kan tillgodose sina behov eller som kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin livsföring. Biståndet ska 
tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och utformas så att det stödjer den 
enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. 

3.4 Äldre personer 
I socialtjänstlagens 5 kapitel- 4-5 §§ finns bestämmelser för särskilda grupper. 
Socialnämnden ska verka för att äldre personer ges möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden. De ska även få möjlighet till en aktiv och 
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vidare ska socialnämnden verka för 
att äldre personer får goda bostäder och ska ge dem det stöd och hjälp i hemmet 
som behövs (hemtjänst) och annan lättåtkomlig service. Särskilda boendeformer 
ska inrättas för personer som är i behov av särskilt stöd. 

3.5 Anhörigstöd 
Enligt socialtjänstlagens 5 kap.10 § ska socialnämnden erbjuda stöd till personer 
som vårdar eller stödjer närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har ett 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

funktionshinder. Med anhörigstöd avses de insatser som fysiskt, psykiskt och 
socialt underlättar den anhöriges situation. 

3.6 Kvarboendeprincipen 
Socialstyrelsen skriver 2007 i ”Trappan mellan kvarboende och flytt”, att den så 
kallade kvarboendeprincipen har varit den officiella policyn i decennier. 
Kvarboendeprincipen beskrivs av socialstyrelsen som möjligheten att kunna bo 
kvar i den egna bostaden så länge som möjligt och inte onödigt tidigt behöva 
flytta till en ”institution”. Vidare skriver Socialstyrelsen att samhällets insatser för 
att underlätta kvarboende framför allt handlar om att ge hjälp i hemmet genom 
hemtjänst och hemsjukvård och att underlätta vardagen genom 
bostadsanpassning och individuellt anpassade hjälpmedel. 

3.7 God man/förvaltare 
Den som på grund av funktionsnedsättning har svårt att bevaka sin rätt, förvalta 
sin egendom och sörja för sin person har möjlighet att ansöka om god man eller 
förvaltare. Vid en ansökan om god man ska en social utredning, personbevis och 
läkarintyg bifogas utöver ansökningsblanketter. 

En god man kan genom sitt uppdrag företräda sin huvudman och med den 
enskildes samtycke kontakta myndigheter och ansöka om hjälp för 
huvudmannens räkning. 

Om den enskilde inte själv vill ansöka om god man eller förvaltare men 
biståndshandläggare eller annan aktör inom kommunen ser ett påtagligt behov, 
så kan en anmälan om god man eller förvaltare lämnas in till 
överförmyndarenheten i Stenungsund. 

4 Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, SoL 

4.1 God kvalitet 
Sociala tjänster ska enligt 3 kap 3 § Socialtjänstlagen vara av god kvalitet, vilket 
förutsätter: 

 Att tjänsten ska vara likvärdig oavsett var den enskilde bor. 
 Att personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. 
 Att utförande av insatser ska utgå från den enskildes behov och önskemål. 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

 Att alla ska bemötas med individuellt anpassade insatser efter sina behov och 
förutsättningar, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande 
identitet eller uttryck och ålder. 

4.2 Biståndsbegreppet 
Rätten till bistånd innebär både en lagstadgad rättighet för den enskilde att 
ansöka om biståndsinsatser och att få rättsligt prövat om kommunen handlat rätt 
eller fel om till exempel en biståndsansökan har avslagits men den enskilde själv 
tycker sig ha behov av de sökta insatserna. Kommunen har en lagstadgad 
skyldighet att ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan 
lättåtkomlig service (SoL 5 kap). I lagen anges inte i detalj vilka stöd- eller 
serviceinsatser kommunen ska ställa upp med eller hur insatserna ska 
organiseras. Lagen öppnar därför ett utrymme för kommunerna att själva avgöra 
vilka biståndsinsatser som ges och ett utrymme för diskussion med den enskilde 
kring vilka insatser som kan vara de lämpliga i varje enskilt fall. 

4.3 Skälig levnadsnivå 
Det bistånd som beviljas enligt socialtjänstlagen ska ge den enskilde personen en 
skälig levnadsnivå. Skälig levnadsnivå ger uttryck för vissa minimikrav vad gäller 
kvaliteten på den beviljade insatsen, det ger dock inte den enskilde någon 
obegränsad frihet att välja tjänster oberoende av kostnad. Vad som är skälig 
levnadsnivå måste bestämmas utifrån de särskilda omständigheterna i varje 
enskilt fall, det vill säga den enskildes individuella behov Socialtjänstlagen är en 
ramlag som till stora delar är utformad som en rättighetslagstiftning för den 
enskilde. Den som uppfyller vissa kriterier har rätt till bistånd. Av denna rättighet 
för den enskilde följer en skyldighet för kommunen att leva upp till lagens krav. 

Kommunens skyldigheter fråntar dock inte den enskilde hans eller hennes eget 
ansvar att klara sin försörjning och livsföring i övrigt. Rätten till bistånd för 
försörjning och livsföring i övrigt gäller oavsett vilken grupp (barn, människor med 
funktionsnedsättning, äldre osv.) den enskilde tillhör. Begreppet livsföring i övrigt 
sammanfattar en lång rad olika behov av hjälp och stöd, service, behandling, vård 
och omsorg. Behoven ska tillgodoses med lämpliga insatser utifrån den enskildes 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

situation. Innehållet i insatserna eller typer av insatser är därför inte preciserade i 
lagen. 

Som det står beskrivet under livsföring i övrig; ”Hemtjänsten en viktig del i att nå 
målet om att få bo självständigt under trygga förhållanden som 5 kap. 4-5 och 7 
§§ SoL stadgar. Innehållet i hemtjänsten brukar delas in i uppgifter av 
servicekaraktär och uppgifter av omvårdnadskaraktär. 

Med serviceuppgifter avses praktisk hjälp med hemmets skötsel (städning och 
tvättning), hjälp med inköp och tillagning av måltider eller istället hjälp att få hem 
färdiglagad mat. Med omvårdsuppgifter avses de personliga insatser som behövs 
för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov. Det kan handla om hjälp för 
att äta och dricka, sköta sin personliga hygien, klä och förflytta sig samt insatser 
för att bryta isolering och i övrigt för att känna trygghet och säkerhet i hemmet. 

Det handlar i bred mening om vad den enskilde ska behöva för att få vardagen att 
fungera men också om upplevelsen av trygghet, det bemötande man får eller 
möjligheterna att få vara med och påverka sin tillvaro. 

Alla ansökningar om bistånd (för att nå upp till skälig levnadsnivå) ska prövas 
enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Vid alla ansökningar ska det i utredningen 
utredas om behovet kan tillgodoses på annat sätt. 

4.4 Anhörigas ansvar 
Makar/partnerskap 
Enligt äktenskapsbalkens 1 kapitel 2 § ska makar gemensamt vårda sitt hem. Av 
fjärde paragrafen står att läsa att makar ska fördela sysslor mellan sig 
(Äktenskapsbalk 1987:230) där framgår: 

 Makar har ett gemensamt ansvar för hushållet. Detta innebär att hjälp med 
hushållssysslor inte beviljas då endast den ene make/make har nedsatt 
förmåga. 

 Detta innebär att om makar bedöms i behov av bistånd för sitt hushåll ska 
båda beviljas insatser efter två separata utredningar. 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

 Makar har dock inget ansvar för att hjälpa varandra med personlig omvårdnad. 
Detta innefattar bl.a. hjälp med på/avklädning, dusch, morgon/kvällshygien 
samt toalettbesök. 

Sambor 
Att leva som sambor kan likställas med makar. Sambolagen (2003:376) uttrycker 
att ”när det i en lag eller annan författning talas om sambor eller personer som 
bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden eller används liknande 
uttryck, avses därmed sambor enligt första stycket”, det vill säga ”två personer 
som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt 
hushåll”. I det fall den ena parten inte kan medverka fullt ut i hushållssysslor, 
hänvisas parterna att omfördela aktiviteter och omsorg mellan sig. Det kan också 
medföra att parterna får göra olika saker för att tillgodose hushållssysslorna i det 
gemensamma hemmet. 

Barn 
Som det står beskrivet under anhörigas ansvar; ”Det finns heller inte någon laglig 
skyldighet för vuxna barn att tillgodose föräldrars behov av vård och omsorg. Det 
går därför att anta att det inte är korrekt att avslå en ansökan om bistånd till 
anhörigvårdnad med hänvisning till att anhöriga kan tillgodose 
omvårdnadsbehovet.” (Staaf och Corter 2019, s.139) 

Gemensamt hushåll 
Vuxna personer som lever i hushållsgemenskap ger varandra viss praktisk hjälp 
inom familjen. Mer omfattande omsorgsbehov kan däremot inte anses ligga inom 
ramen för vad man normalt bistår varandra med inom familjen. Denna bedömning 
gäller oavsett om det handlar om makar, partnerskap eller sambor eller när det 
finns hemmavarande barn över 18 år. Några särskilda skäl att göra avsteg från 
denna bedömning förekommer normalt inte. 

4.5 Vistelsebegreppet och ansökan från annan kommun 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att den som vistas i kommunen får det 
stöd och den hjälp han/hon behöver (2 kap. 2 § Socialtjänstlagen). Omfattning 
av biståndet beror på omständigheterna i det enskilda fallet, såsom vistelsetidens 
längd och typen av problem. Kommunens yttersta ansvar tar inte över eller 
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minskar det ansvar som andra huvudmän har. Undantag från vistelsekommunens 
ansvar regleras i 2 kap. 2 § (flyttning till ny kommun) och i 16 kap. 2 § 
Socialtjänstlagen (placeringskommunens samt folkbokföringskommunens 
ansvar). 

Den 1 maj 2011 infördes nya regler i socialtjänstlagen (2001:453), SoL och i lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387) med syfte att 
förtydliga ansvarsfördelningen mellan bosättningskommun och vistelsekommun 
(Regeringens proposition 2010/11:49, Ansvarsfördelning mellan 
bosättningskommun och vistelsekommun.). Enligt de nya bestämmelserna ska 
bosättningskommunen ha ansvar för stöd- och hjälpinsatser oavsett om den 
enskilde vistas i bosättningskommunen eller tillfälligt i en annan kommun. 
Vistelsekommunen kan då i vissa fall bli skyldig att bistå med utredning och 
verkställighet av en insats. Vidare regleras ett sammanhållet ansvar för insatser, 
enligt såväl SoL som LSS, till en person som genom ett beslut av kommunen blir 
bosatt eller placerad i en annan kommun. 

Grundprincipen om vistelsekommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp i akuta 
situationer kvarstår (2a kap 2§ Socialtjänstlagen). Vid akuta situationer kan 
vistelsekommunen bevilja bistånd om den enskilde har behov av omedelbara 
insatser för att klara sin dagliga livsföring. Sådant bistånd beviljas upp till en 
vecka i samråd med chef. 

Om man är skriven och stadigvarande bosatt i en annan kommun än Orust och 
önskar tillfällig hemtjänst vid t ex semestervistelse är det i normalfallen 
hemkommunen som ska besluta och bekosta insatsen. 

Enligt 2 kap. 3 § Socialtjänstlagen har en person som är bosatt i en annan 
kommun rätt att i vissa fall få sin ansökan prövad i Orust och därmed behandlas 
som om han/hon vore bosatt i kommunen. Detta gäller under förutsättning att 
den sökande har för avsikt att flytta till Orust och att han/hon på grund av 
ålderdom, varaktiga funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom inte kan flytta 
om vård- och omsorgsinsatser inte kan garanteras. Hemkommunen är skyldig att 
vid behov bistå med den utredning som inflyttningskommunen kan behöva för att 
pröva ansökan. 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

4.6 Annan huvudman 
Kan en biståndssökande få sitt behov tillgodosett av annan huvudman finns ingen 
rätt till bistånd från socialnämnden. Annan huvudman kan vara 
landstinget/regionen, försäkringskassan, andra socialnämnder etc. 
Socialnämnden har alltid ett ansvar att vidta åtgärder i avvaktan på att ansvarig 
huvudman kan ge den enskilde stöd. Detta följer av kommunens yttersta ansvar 
enligt 2 kap. 2 § Socialtjänstlagen. Kommunens yttersta ansvar fråntar inte 
andra myndigheters ansvar att hantera sina ärenden skyndsamt. 

4.7 Hälso- och sjukvårdshuvudman 
En viktig skiljelinje är, mot sådana insatser som är att föra till hälso- och sjukvård 
och som är sjukvårdshuvudmannens ansvar. Hälso- och sjukvårds insatser kan 
inte beviljas enligt socialtjänstlagen. 

5 Handläggning 
IBIC 
Orust kommun arbetar utifrån IBIC, individens behov i centrum. Det innebär att 
handläggaren utreder utifrån olika livsområden för att kartlägga behovet. 

5.1 Ansökan och beslut om bistånd 
Behovsbedömningar ska bygga på en helhetssyn av den sökandes situation, 
möjligheter och behov. Vid bedömningen ska de fysiska, psykiska och sociala 
behoven uppmärksammas och beaktas. Bedömningen ska vara allsidig och 
noggrann. Vid utredningen ska biståndshandläggaren ställa följande frågor: 

 Kan den sökande själv tillgodose sina behov? 
 Kan den sökande få sina behov tillgodosedda på annat sätt? 
 Behöver behovet tillgodoses för att den sökande ska tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå? 

Utifrån inkomna uppgifter kan ansökan beviljas eller avslås. Den enskildes 
ansökan kan även avslås delvis s.k. delavslag. Den enskilde ska alltid informeras 
om rätten att överklaga när beslutet går den sökande emot. 
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5.2 Första kontakt 
När den enskilde själv tar kontakt behöver man avgöra om det är fråga om en 
ansökan om hjälp eller om det är en allmän förfrågan. Om det första samtalet 
eller mötet med den enskilde enbart handlar om att ge information om 
kommunens verksamhet och möjligheter till hjälp, finns ingen 
dokumentationsskyldighet. 

5.3 Anmälan 
När någon annan än den enskilde tar kontakt och påtalar ett behov av hjälp sker 
en anmälan. En anmälan kan vara muntlig eller skriftlig och ska dokumenteras i 
verksamhetssystemet som aktualisering. En skriftlig anmälan är en inkommen 
handling, som diarieförs/registreras i verksamhetssystemet. Av dokumentationen 
ska det framgå vad anmälan avser, vem som har gjort anmälan (exempelvis 
anhörig, granne, god man) och när den gjordes. Handläggaren måste skyndsamt 
ta reda på om den skriftliga eller muntliga anmälan leder till en ansökan från den 
enskilde. 

Om anmälan inte leder till en ansökan, ska följande dokumenteras: 
 Anledning till att inte inleda utredning 
 Datum för ställningstagandet. 
 Namn och befattning på den som fattat beslut 
 Beslut att en utredning inte inleds. 

5.4 Ansökan 
Det är viktigt att det är den enskilde själv som inkommer med en ansökan och det 
ska tydligt framgå vad ansökan avser. En anhörig kan vara behjälplig och påtala 
behovet men det är personen själv som måste vilja ansöka om hjälp. 

Om den enskilde på grund av sjukdom inte har insikt om sin situation eller saknar 
förmåga att själv framföra en ansökan, behövs en legal ställföreträdare i form av 
god man eller förvaltare. Den enskilde kan även företrädas av ett ombud genom 
en skriftlig fullmakt. Anhöriga har inga rättsliga befogenheter att agera som 
ställföreträdare om det inte finns någon skriftlig fullmakt eller om ansökan tas 
emot via anhörigbehörigheten, se 6.4.1. Anmälan om god man kan bli aktuell. Vid 
avsaknad av legalföreträdare och/eller skriftlig fullmakt kan ansökan tas emot 
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utifrån ett presumtivt samtycke. Med detta menar till exempel att den enskilde 
inte motsätter sig, utan tar emot hjälp. 

5.4.1 Anhörigbehörighet 
Sedan 1 juli 2017 behöver en anhörig inte längre en fullmakt för att företräda en 
familjemedlem som uppenbart på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat 
hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om sin ekonomi. En anhörig 
kan vara den enskilde behjälplig med ansökan om bistånd enligt 17 kap. 
Föräldrabalken. 

Anhörigbehörigheten är underordnad andra ställföreträdarskap. Det betyder att 
behörigheten inte gäller om familjemedlemmen sedan tidigare har god man, 
förvaltare eller företrädare genom framtidsfullmakt. Anhörigbehörigheten gäller 
för angelägenheter som berör familjemedlemmens dagliga liv, som till exempel: 
betala löpande utgifter, till exempel räkningar, mat och kläder, ansöka om 
insatser enligt socialtjänstlagen såsom hemtjänstinsatser eller särskilt boende. 

Den anhörige bör alltid agera på det sätt du tror att familjemedlemmen skulle 
vilja. 

Anhörigbehörigheten får tas i bruk i turordningen: 
1. make (även registrerad partner) eller sambo 
2. barn 
3. barnbarn 
4. föräldrar 
5. syskon (även halvsyskon) 
6. syskonbarn. 

Anhöriga är inte skyldiga att träda in och hjälpa familjemedlemmen. Om anhörig 
inte vill eller kan hjälpa till går behörigheten vidare till nästa anhöriga enligt 
turordningen. 

5.5 Utredning/kartläggning av den enskildes behov 
Efter det att man mottagit en ansökan, startar kartläggningen av vem den 
enskilde är och vilka behov den enskilde har i den dagliga livsföringen. 
Kartläggningen innebär en faktainsamling och den skriftliga redovisningen ska 
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vara saklig och får inte innehålla handläggarens egna bedömningar. Viktiga frågor 
att ställa i samband med kartläggningen är hur det var tidigare, hur det är nu och 
hur den enskilde önskar att det ska vara framöver. Kartläggningens omfattning 
beror på vad ansökan avser. Man ska inte inhämta mer information än vad som 
krävs för att kunna gå till beslut. Inhämtas uppgifter från andra krävs samtycke 
från den enskilde. Handläggaren inhämtar samtycke från enskild att skicka 
nödvändig information till berörd utförare, så att utförarna ska kunna verkställa 
biståndsbeslutet. 

5.6 Underlag för beslut 
Under förutsättning att frågeställningarna är relevanta bör följande områden 
belysas: 

 Hur och var bor den enskilde? 
 Boendestandard? 
 Familj, anhöriga? 
 Socialt nätverk? 
 Svårigheter, möjligheter? 
 Aktuellt hälsotillstånd? 
 Vilken service finns i omgivningen? 
 Vilken livsstil och intressen har sökanden? 
 Vad kan han/hon klara på egen hand? 
 Vad behöver han/hon hjälp med? 
 Sökandens syn på behoven? 
 Vilka är behoven? 
 Vilka av behoven kan andra huvudmän tillgodose? 
 Vad kan tillgodoses av någon annan? 

5.7 Bedömning 
Bedömningen är handläggarens del i utredningen. Det är här handläggaren 
resonerar utifrån det material som framkommit i utredningen. Bedömningen ska 
ge en tydlig motivering till beslutet. I bedömningen ska det kunna utläsas om 
personen ”inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 
annat sätt”. Bedömningen ska beskriva hur den enskilde kan ”tillförsäkras en 
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skälig levnadsnivå” och hur hjälpinsatserna ”stärker möjligheter att leva ett 
självständigt liv”. 

5.8 Mål 
Målen med ett beviljat bistånd ska beskrivas så att de är uppföljningsbara. När 
den enskilde ansöker om bistånd ska man fråga vad personen har för mål med 
biståndet, eller hjälpa till att utforma ett mål tillsammans med den enskilde. 
Beskriv detta i utredningen. Ange vilka övergripande mål du som handläggare ser 
med beviljad hjälp. Målen ska vara klara och tydligt formulerade och möjliga att 
bryta ner i delmål då den enskilde tillsammans med kontaktpersonen upprättar 
genomförandeplanen. 

5.9 Beslut och kommunicering 
En utredning ska leda fram till ett beslut, beslutet ska vara tydligt och lättläst 
samt beskriva vad den enskilde får/inte får för slags hjälp. Det ska framgå vilken 
paragraf beslutet grundar sig på samt namn och titel på den person som fattat 
beslutet. Beslutsdatum ska tydligt framgå. I besluten ska det framgå att en 
genomförandeplan kommer att upprättas, där hjälpen utformas mellan den 
enskilde och utföraren. Beslutet ska fattas med förbehåll om att omprövning görs 
om behovet förändras och i vissa fall vara tidsbegränsat. 

Ett avslag ska motiveras. Motiveringen måste innehålla det som avgjort det 
enskilda ärendet. Man kan inte hänvisa till ”behovet kan tillgodoses på annat 
sätt” utan det måste framgå vad som menas med ”annat sätt”. Även vid delavslag 
ska skäl till avslag anges. Hänvisa till berörd lagstiftning. Vid ett avslag ska det 
framgå hur och var den enskilde kan överklaga beslutet. Vid ett avslag ska 
besvärshänvisning skickas med. Ansökan på namngivet boende vid bifall om 
särskilt boende är också ett delavslag och ska motiveras med att socialnämnden 
bedömt att alla särskilda boenden i Orust kommun tillförsäkrar den enskilde en 
skälig levnadsnivå. 

Inför ett avslagsbeslut ska det underlag, på vilket handläggaren avser att fatta sitt 
beslut, kommuniceras med den enskilde. Kravet på kommunicering i 17 § FL 
(förvaltningslagen) innebär, att en myndighet inte får avgöra ett ärende, som 
avser myndighetsutövning mot enskild utan att den som är sökande, klagande 
eller annan part har underrättats om uppgifter som tillförts ärendet av någon 
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annan. Den som är part i ärendet ska också ha fått möjlighet att yttra sig över 
uppgifterna, innan myndigheten fattar sitt beslut. Kommuniceringsskyldigheten 
ska fullgöras i två steg. 

Den som har ställning som part ska 
1. Underrättas om utredningsmaterialet. 
2. Få möjlighet att yttra sig över det. 

Den enskilde får på detta sätt kännedom om de omständigheter, som nämnden 
grundar sitt beslut på och tillfälle att komplettera och kontrollera 
utredningsmaterialet. Skyldigheten att kommunicera gäller utredningsmaterialet 
och omfattar inte nämndens bedömning eller förslag till beslut. Hur 
kommunicering ska ske är inte reglerat i FL. Det är därmed nämnden som 
bestämmer på vilket sätt kommuniceringen ska ske. I Orust kommun sker 
kommunicering vid avslag alternativt delavslag alltid skriftligt med förslag till 
beslut. Den enskilde får inkomma med synpunkter på utredningen som ska 
inkomma till biståndsenheten inom 2 veckor. Det kan ske muntligt, genom vanligt 
brev, genom delgivning eller på annat sätt beroende på omständigheterna i det 
enskilda fallet. Det räcker inte att parten får meddelande om sin rätt att ta del av 
materialet. Nämnden måste beakta behovet av att kunna redovisa att 
kommunicering har skett. 

Kommunicering är inte nödvändig om 

- beslutet inte går part emot, dvs. om den enskilde får precis vad han eller 
hon har ansökt om eller begärt, 

- om uppgiften saknar betydelse, t ex om en annan person har lämnat en 
uppgift som man redan känner till eller som inte behövs för 
beslutsfattandet 

- det är uppenbart obehövligt att kommunicera 

5.10 Överklagan 
Vid avslag kan muntlig information lämnas om möjlighet att överklaga i samband 
med hembesök. När den angivna tiden för kommunicering har löpt ut fattar 
handläggaren ett beslut om avslag eller delavslag. Den enskilde har då tre veckor 
på sig att inkomma med sin överklagan till biståndsenheten. 
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Vid överklagan gör handläggaren en omprövning av beslutet, då prövas om 
överklagandet inkommit i rätt tid, det vill säga tre veckor efter att den sökande 
fått tillgång till avslagsbeslutet. Om överklagan inkommit i rätt tid prövas om nya 
uppgifter framkommer i överklagandet som inte framkommit i utredningen som 
låg till grund för avslaget. Om det i överklagandet förekommer nya uppgifter ska 
beslutet omprövas. Om grund för ändring finns skrivs beslutet om och detta 
dokumenteras. Om grund för ändring inte finns överlämnas ärendet till 

Förvaltningsrätten för prövning. Om den enskilde behöver hjälp med att utforma 
överklagandet är biståndshandläggaren skyldig att hjälpa till med detta. 

När biståndshandläggaren hjälper till med överklagan ska följande ingå: 

 Uppgifter om den klagandes personnummer, adress och telefonnummer. 
 Vilket beslut som överklagas. 
 Den ändring i beslutet den enskilde begär. 
 Ange de omständigheter den enskilde stödjer överklagandet på. 
 Bifoga eventuella handlingar som den enskilde anser stödjer dennes 

uppfattning. 
 Undertecknad av enskilde. 

Inhibition kan göras i samband med överklagan till förvaltningsrätten. Detta 
innebär att verkställigheten av ett överklagat beslut skjuts upp tills domstolen 
fattat ett nytt beslut. Vi har skyldighet att informera om att den enskilde kan 
begära inhibition. 

5.11 Krav på utredningen 
I utredningen sammanställs de uppgifter som samlats in och beskriver 
helhetsbilden och den nuvarande situationen kring hjälpbehovet. Den skriftliga 
utredningen ska vara skriven på ett lättläst språk. Undvik branschord och 
förkortningar. Språkråd finns www.sprakradet.se. Om branschord eller 
förkortningar används, förklaras de inom parantes första gång de används. 

Vad ansökan gäller och vem som ansöker ska tydligt framgå. Det är viktigt att den 
enskildes behov och önskemål framgår av ansökan, på det sätt som den enskilde 
själv uttrycker det. 
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Det samma gäller för när och hur ansökan påbörjades. Beskriv vilken metod som 
används vid kartläggningen. Exempel på metoder är; hembesök, möten utanför 
hemmet, avstämningsmöten, telefonkontakter, inhämtande av skriftlig 
information. 

Det ska framgå om samtycke inhämtats. Beskriv om kommunicering skett. 
Kommunicering sker vid avslag på ansökan eller om man inhämtat uppgifter från 
någon annan person eller myndighet. Att kommunicera innebär att låta den 
enskilde få ta del av inhämtade uppgifter som är av betydelse för beslutet, som 
den enskilde inte känner igen eller själv uppgett. Det ska tydligt framgå i 
utredningen vem som lämnat vilka uppgifter. Uppgiftslämnaren ska anges med 
fullständigt namn och titel. Den enskilde omnämns konsekvent i hela utredningen 
med för- och efternamn i första stycket och därefter konsekvent i hela 
utredningen med förnamn. 

Utredningen ska vara relevant för det ansökan avser. Om det finns gamla 
utredningar kan användbar information sammanfattas. Missbruka inte funktionen 
”kopiera, klistra in” från gamla utredningar, sammanfattningen ska vara relevant 
och aktuell för den nya utredningen. 

Utredningen ska innehålla dokumentation om vilken information som lämnats. Att 
lämna information om handläggningsprocessen och att man har rätt att överklaga, 
rätt att få detaljerat beslut och att ansöka utan begränsningar är viktigt för 
rättssäkerheten. Dokumentera också om du hänvisat till någon annan, till 
exempel sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska eller enhetschef 

5.11.1 Förenklad utredning 
När en brukare ska gå hem från sjukhus eller korttidsenheten eller då en brukare 
har behov av en ny utredning på grund av nytillkomna omfattande behov ska 
biståndshandläggarna använda modulen förenklad utredning i 
verksamhetssystemet för snabbt kunna få till en generell beställning till 
hemtjänsten. Utredningen är mindre omfattande men det ska framgå vad den 
enskilde ansöker om, behov samt vad beslutet omfattar. Den ska sedan följas upp 
inom tre veckor och biståndshandläggaren ska då göra en mer individuell 
utredning och bedömning av fortsatta insatser. 
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5.12 Uppföljning av beviljade insatser 
Biståndshandläggaren har ansvar för att följa upp hur beviljade insatser utförs, 
genom kvalitetssäkrad uppföljning. Ett viktigt redskap för uppföljningen är 
genomförandeplanen som utföraren ska upprätta tillsammans med den enskilde 
och följa de generella mål för beviljade insatser. 

De enskilda ska: 
 Uppnå skälig levnadsnivå 
 Få de insatser de beviljats 
 Tycka att insatserna är av god kvalitet 
 Vara nöjda med de insatser de fått 
 Känna sig trygga med de insatser de fått 
 Uppleva att insatserna bidrar till att vardagen är hanterlig och meningsfull 

5.13 Prövning av pågående insatser 
Biståndshandläggaren ska följa upp kontinuerligt, och minst en gång per år 
bedöma om en insats ska fortsätta, ändras eller upphöra. Underlaget 
dokumenteras i verksamhetssystemet. 

Omprövning ska ske tidigare om målet/målen uppfyllts eller om behovet av 
insatser förändrats. 

Vid detta tillfälle prövas behovet på nytt och handläggningsförfarandet är 
detsamma som vid ett nytt ärende det vill säga efter det att den enskilde 
framställt sin ansökan gör biståndshandläggaren en ny bedömning av behovet 
och fattar därefter ett nytt beslut. 

Dokumentera att uppföljning/omprövning gjorts. Meddela utföraren resultatet. 

5.14 Dokumentation i samband med handläggning 
Riktlinjer gällande dokumentation i samband med handläggning av ärenden utgår 
från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5 och 
Socialstyrelsens bok ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten”, 
(2015). 
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Vid handläggning av ett ärende ska dokumentationen ske fortlöpande. 
Dokumentationen ska hållas samman i en personakt och handläggningen av ett 
ärende ska dokumenteras i verksamhetssystemet. 

5.15 Avvikelser 

5.15.1 Lex Sarah 14 kap 2 § SoL 
Från och med den 1/7 2011 är det nya bestämmelser om Lex Sarah i 
socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS i kraft (SOSFS 2011:5). 

Bestämmelserna om lex Sarah omfattar hela socialtjänsten. Varje anställd samt 
uppdragstagare, praktikant och deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program är 
skyldig att omgående rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden 
till närmast överordnad chef. 

Det finns en omgående skyldighet för ansvariga inom socialtjänsten att utreda 
och dokumentera samt avhjälpa och undanröja ett missförhållande eller risk för 
missförhållande. Visar utredningen att det var ett allvarligt missförhållande eller 
risk för allvarligt missförhållande ska detta anmälas till Socialstyrelsen, oavsett 
om det avhjälpts eller ej. Rutiner för handläggning och blankett för rapport finns 
på intranätet. 

5.16 Delegation 
Kommunstyrelsen har antagit en delegationsordning där det regleras vilken 
tjänsteman som har rätt att fatta beslut i olika frågor. I kommunallagen står det 
att nämnden kan överlämna, delegera till tjänsteman att fatta beslut i nämndens 
ställe. De ämnen som socialnämnden har delegerat framgår av 
delegationsordningen. 

Att delegera innebär att överlämna beslutanderätten till annan så att denne 
beslutar i nämndens ställe. Det som är delegerat kring biståndshandläggning 
Socialtjänstlagen finns i delegationsordningen, som finns på intranätet. 

6 Vägledning 
Denna vägledning innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att 
få sin ansökan individuellt prövad. Vägledningen beskriver vad som i Orust anses 
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vara norm för de olika insatserna. I varje ärende ska det ske en individuell 
behovsprövning och vid särskilda skäl kan en individuell prövning resultera i att 
ett beslut avviker från det som står i vägledningen. Alla beslut ska prövas mot 
gällande lagar, förordningar, rättspraxis, förarbeten till lagstiftning eller bindande 
föreskrifter från Socialstyrelsen. Socialtjänsten ska verka för kvarboende vilket 
innebär att var och en ska kunna bo kvar i den egna bostaden med stöd av 
hemtjänst och kompletterande insatser. 

6.1 Stöd och hjälp i hemmet 
Hjälp i hemmet är ett behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen. Insatserna 
ska innebära att människor garanteras en skälig levnadsnivå. All hjälp i hemmet 
är individuellt behovsprövad. Den ges bara när behovet inte kan tillgodoses på 
annat sätt. 

Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller liknande underlätta 
för den enskilde att bo kvar hemma. (3 kap, 6 § första stycket SoL). Hemtjänst är 
ett samlingsbegrepp för olika insatser, hjälpens omfattning kan variera mellan 
några timmar i månaden till hjälp vid flera tillfällen under dygnet. 

Insatserna ska i så stor utsträckning som möjligt utformas utifrån den enskildes 
behov, ett rehabiliterande synsätt ska genomsyra arbetet och uppmuntra den 
enskilde att ta egna initiativ. För att kunna tillgodose den enskildes behov enligt 
ovan ska hemtjänstutföraren tillsammans med den enskilde upprätta en 
genomförandeplan, som beskriver hur insatserna ska genomföras. Insatserna ska 
ge den enskilde möjligheten att bo kvar i sitt hem och samtidigt tillförsäkras en 
skälig levnadsnivå. 

Öar utan fast förbindelse och nedsatt färjetrafik delar av dygnet 
Biståndsbeslutet beror inte på var personen bor utan på personens behov. Orust 
kommun kan ha svårt att verkställa alla beslut om en person bor på en ö utan fast 
förbindelse 

Stöd i hemmet kan ges i form av personlig omvårdnad och/eller 
serviceinsatser. 

 Serviceinsatser syftar till praktisk hjälp med hushållets skötsel och inköp 
eller liknande. 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

 Personlig omvårdnad syftar till insatser som är direkt riktade till den enskilde 
för att tillgodose dennes grundläggande behov. De handlar både om praktiska 
och sociala insatser. 

Behov av stöd i hemmet föreligger om den enskilde: 
 Är i behov av tillfällig eller kontinuerlig hjälp i den dagliga livsföringen och 

behovet ej kan tillgodoses på annat sätt. 

Behovet av hemtjänst är tillgodosett om den enskilde: 
 Själv kan utföra insats. 
 Har annan i hushållet eller i sin omgivning som utför det åt honom/henne. 
 Får behovet tillgodosett genom alternativa insatser. 
 Genom medicinska insatser kan återfå hela eller delar av sin 

funktionsförmåga 
 Genom sjukgymnast/arbetsterapeutiska insatser kan återfå hela eller delar av 

sin funktionsförmåga. 
 Genom tekniska hjälpmedel ökar sin funktionsförmåga så att behovet blir 

tillgodosett. 

6.2 Våld i nära relation 
Biståndshandläggarna arbetare efter rutin; Våld i nära relationer – Rutin för 
vård och omsorg och stöd och omsorg som är antagen av 
förvaltningsområde Omsorgs ledningsgrupp 2017-04-10, vid misstanke om 
våld i nära relation. 

7 Serviceinsatser 
Lagrum 
4 kap. 1§ Socialtjänstlagen 
Insatserna omfattar bland annat: 

 Städning 
 Tvätt och enklare klädvård 
 Bädda rent 
 Inköp 
 Matdistribution 
 Bäddning 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

 Diskning 
 Övriga hushållssysslor 
 Trygghetslarm 

7.1 Städning 
Behov 
Den enskilde behöver stöd eller hjälp för att uppnå en skälig standard i bostaden 
vad beträffar städning. 

Norm 
Städ beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och/eller men efter sjukdom och/eller 
kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha svårt att lyfta och 
förflytta sig. 

Bistånd beviljas för städning var tredje vecka om inte särskilda behov (t.ex. 
allergi) finns. 

Städningen omfattar 2 rum och kök (sovrum, kök, rum för samvaro/vardagsrum, 
hygienutrymmen/toalett/badrum samt hall). För sammanboende kan städning av 
två sovrum beviljas (förutsatt att även den andre parten är beviljad insatsen 
städ). Om bostaden är större städas inte hela bostaden vid varje tillfälle. Den 
enskilde kommer själv överens med utföraren vilka utrymmen som ska städas. 
Städningen omfattar normalt damma/avtorkning, dammsugning och våttorkning 
av golv samt städning av badrum/toalett. Underhållsstädning kan beviljas i 
särskilda fall, normalt sett en gång i veckan. Förhållanden som kan medge tätare 
insatser är till exempel att den enskilde har ett större behov av insatsen på grund 
av inkontinensbesvär, motorik- eller synproblem som medför spill, fläckar eller 
liknande. 

Insatser som utförs mer sällan, t.ex. rengöring av kyl/frys, spis, fläkt o.s.v. ingår 
en gång om året utöver den beviljade städningen. 

I insatsen ingår även enklare avtorkning av rullstol, rollator och övriga hjälpmedel. 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

Den enskilde ska informeras om möjligheten att köpa tjänsten privat, då det 
kan vara ekonomiskt fördelaktigt för den enskilde att köpa tjänsten privat om 
enbart behov av städning föreligger. 

Städutrustning tillhandahålls av den enskilde i ordinärt boende. 

Avgränsning 
Städning beviljas inte då den enskilde lever i hushållsgemenskap med annan 
vuxen som kan utföra städningen. Om den enskilde lever i hushållsgemenskap 
med en vuxen som utför omvårdnadssysslor, kan städning beviljas i 
avlastningssyfte. Barn från 12 års ålder bedöms kunna svara för städningen av 
sitt eget rum. Tonåringar som lever i hushållsgemenskap kan bidra till hjälp i 
hemmet. Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt. 

Inom insatsen städningsram ingår inte: 

 Arbete i trädgård eller balkongstädning 
 Putsning av silver, kristallkronor och dylikt 
 Snöskottning eller städning som föranleds av annan hemmavarande vuxen 
 Städa vind och källare/garage, storstäda, trappstädning 
 Flytta, flyttstäda, flytta tunga möbler 
 Gardinbyte, pynt inför helger 
 Hämta saker i källare eller på vind 
 Piska mattor, städa skåp/lådor 
 Putsa fönster 
 Utföra något arbete när den enskilde inte är hemma, arbete som förorsakats 

av anhörig, vuxna hemmavarande barn, inneboende eller gäst 

7.2 Fönsterputsning 
Behov 
Den enskilde behöver stöd och hjälp med fönsterputsning 

Norm 
Fönsterputsning beviljas om den enskilde har nedsatt fysisk förmåga och inte 
själv har förmåga att tvätta sina fönster 

Avgränsning 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

Fönsterputsning beviljas i normalfallet två gånger per år och likt städningen 
omfattar fönsterputsning enbart i två rum och kök. 

Den enskilde ska informeras om möjligheten att köpa tjänsten privat, då det 
kan vara ekonomiskt fördelaktigt för den enskilde att köpa tjänsten privat om 
enbart behov av fönsterputsning föreligger. 

7.3 Tvätt och enklare klädvård 
Behov 
Den enskilde behöver stöd eller hjälp med tvätt och viss klädvård. 

Norm 
Tvätt beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och/eller men efter sjukdom och nedsatt 
kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde ha svårt att lyfta, sträcka sig och 
att bära tungt. 

Insatsen omfattar maskintvätt av gångkläder samt sänglinne och handdukar. För-
och efterarbete till exempel klädvård samt att lägga in tvätten i skåp ingår, om 
inget annat framgår i utredningen. Även strykning av enstaka plagg ingår. Bistånd 
beviljas i normalfallet varannan vecka men kan variera utifrån särskilda behov. 
Förhållanden som kan medge tätare insatser är till exempel att den enskilde har 
ett större behov av insatsen på grund av inkontinens, motorik- eller synproblem 
som medför spill, fläckar eller liknande. 

Den enskilde tillhandahåller tvätt- och sköljmedel. 

Avgränsning 
Tvätt beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt eller om den enskilde 
lever i hushållsgemenskap med annan vuxen som kan tvätta. Tvätt- och 
torkmöjligheter ska finnas i angränsning till bostaden i maskin belägen i 
fastighetens gemensamma tvättstuga eller i den enskildes bostad. Saknas tvätt-
och torkmöjligheter får den enskilde själv ombesörja tvätt genom att till exempel 
lämna tvätten till en tvättinrättning. Kostnaderna för tvätt betalas av den enskilde 
I insatsen ingår ej att tvätta mattor eller större gardinuppsättningar, mangla eller 
stryka sängkläder och handdukar eller tvätt av anhörigas kläder. 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

Insatsen beviljas endast om alla parter i hushållet har behov. Behovet utreds 
individuellt i separata utredningar. 

7.4 Bädda rent 
Behov 
Den enskilde är i behov av stöd och hjälp med att bädda rent i sängen. 

Norm 
Bädda rent i sängen beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och/eller men efter sjukdom och nedsatt 
kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde ha svårt att lyfta och sträcka sig. 
Bistånd beviljas i normalfallet varannan vecka men kan variera utifrån särskilda 
behov. Förhållanden som kan medge tätare insatser är t.ex. att den enskilde har 
ett större behov av insatsen på grund av inkontinens eller liknande. 

Avgränsning 
Insatsen beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Insatsen beviljas 
endast om alla parter i hushållet har behov. Behovet utreds individuellt i separata 
utredningar. 

7.5 Inköp 
Behov 
Den enskilde är i behov av stöd eller hjälp att få dagligvaror till sin bostad. 

Norm 
Inköp beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha svårt att 
förflytta sig, bära tungt och planera/genomföra inköp. Inköp omfattar inhandling 
av mat- och hushållsartiklar. Insatsen beviljas i normalfallet vid ett tillfälle per 
vecka. I insatsen ingår hjälp med att skriva inköpslista, rensa ut utgångna varor i 
kylskåpet om så behövs samt ställa in varor i kylskåp/skafferi om inget annat 
framgår i utredning. 

Avgränsning 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

Inköp beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Insatsen beviljas 
endast om alla parter i hushållet har behov. Behovet utreds individuellt i separata 
utredningar. 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

7.6 Matdistribution 
Behov 
Den enskilde är i behov av stöd och hjälp med att få hem färdiglagad middagsmat 
från upphandlat företag. 

Norm 
Matdistribution beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. 

Avgränsning 
Insatsen beviljas endast om alla parter i hushållet har behov. Behovet utreds 
individuellt i separata utredningar. 

7.7 Ärenden 
Behov 
Den enskilde är i behov av stöd och hjälp med att få hem apoteksvaror, paket 
som kommer via postombud, inköp på systembolag eller andra enklare ärenden. 

Norm 
Ärenden beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde ha svårt att på egen hand 
genomföra sina ärenden. 

Avgränsning 
Ärenden beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Om den enskilde 
har läkemedelsövertag så ingår det att hämta ut receptbelagda mediciner. 

Insatsen beviljas endast om alla parter i hushållet har behov. Behovet utreds 
individuellt i separata utredningar. 

God man eller anhörig ska anlitas för att utföra bankärenden. 

7.8 Bäddning 
Behov 
Den enskilde är i behov av stöd och hjälp med att bädda sin säng 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

Norm 
Bäddning beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och/eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha svårt att 
lyfta och sträcka sig. Beviljas i normalfallet dagligen. 

Avgränsning 
Bäddning beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Insatsen beviljas 
inte då den enskilde lever ihop med maka/maka som kan bädda. 

Insatsen kan beviljas i avlastande syfte för de personer som befinner sig i vård i 
livets slut. 

7.9 Diskning 
Behov 
Den enskilde är i behov av stöd och hjälp med att diska. 

Norm 
Diskning beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och/eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha svårt att 
lyfta och sträcka sig. Beviljas i normalfallet dagligen. 

Avgränsning 
Diskning beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Insatsen beviljas 
endast om alla parter i hushållet har behov. Behovet utreds individuellt i separata 
utredningar. 

7.10 Övriga hushållssysslor 
Behov 
Den enskilde är i behov av stöd och hjälp med hushållssysslor såsom att vattna 
blommor, sophantering, hämta post och skötsel av husdjur. 

Norm 
Övriga hushållssysslor beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller 
psykisk funktionsförmåga i form av sjukdom och/eller men efter sjukdom 

34 



             
            
       

  
            

               
             

               
               

    

            
             

   

   
  

              
            

  
         

            
            

           
          

  

  
          
          

            
          

            

Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

och/eller nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha 
svårt att förflytta sig och ha begränsad rörelseförmåga. Utförs i normalfallet en 
gång dagligen beroende på insatsens karaktär. 

Avgränsning 
Övriga hushållssysslor beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Vad 
gäller skötsel av husdjur är det i första hand den enskildes ansvar, stöd och hjälp 
beviljas enbart om det enskilde själv kan vara delaktig. Rastning av hund beviljas 
inte. Om den enskilde själv inte längre kan vara delaktig i skötseln av sitt husdjur 
ska om möjligt kontakt tas med anhöriga. Vid misstanke om att djuret far illa ska 
anmälan till Länsstyrelsen göras. 

Hantering av källsortering i bostadsområdet ingår om detta inte kan utföras på 
annat sätt. Insatsen beviljas inte då den enskilde lever ihop med maka/make som 
kan utföra sysslan. 

7.11 Trygghetslarm 
Behov 
Den enskilde är i behov av möjlighet att kunna påkalla hjälp under dygnets alla 
timmar, för att känna trygghet och säkerhet i den egna bostaden. 

Norm 
Trygghetslarm beviljas enligt 4 kap 2a§ förenklad biståndsbedömning till 
personer över 80 år, se riktlinjer för trygghetslarm utan biståndsbedömning. I 
annat fall beviljas trygghetslarm om behov föreligger enligt 4 kap 1§. Behov 
föreligger om den enskilde har en funktionsnedsättning som försvårar att påkalla 
hjälp vid akuta situationer, upplever otrygghet i livssituationen och har 
falltendens. 

Avgränsning 
Trygghetslarm beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. 
Trygghetslarm beviljas under förutsättning att den enskilde eller anhöriga har 
förmåga att hantera larmet, kan tillgodogöra sig de instruktioner som hör till 
larmhanteringen och har tillgång till den nödvändiga tekniska utrustning som 
krävs. Den enskilde ska lämna ifrån sig kopior på de nycklar/motsvarande som 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

behövs för att larmpersonal ska kunna ta sig in i bostaden. Det förutsätter vissa 
tekniska lösningar för att trygghetslarmet med säkerhet ska fungera. 

8 Personlig omvårdnad 
Lagrum 
4 kap. 1§ Socialtjänstlagen 

Med personlig omvårdnad menas insatser som är direkt riktade till den enskilde 
för att tillgodose dennes grundläggande behov. Personlig omvårdnad beviljas till 
enskilda som har svårigheter att helt eller delvis utföra momenten själv genom 
t.ex. nedsatt rörelseförmåga. Det kan även handla om situationer där en psykisk 
funktionsnedsättning eller demens försvagar den egna initiativförmågan. 

Insatserna inom ramen för personlig omvårdnad innefattar bland annat. 
 Personlig hygien 
 Toalettbesök 
 På- och avklädning 
 Förflyttningar 
 Måltidshjälp 
 Stöd vid måltid 
 Dusch 
 Tillsyn 
 Egenvård 
 Social samvaro 
 Promenad 

8.1 Personlig hygien 
Behov 
Den enskilde är i behov av stöd och hjälp med personlig hygien. 

Norm 
Personlig hygien beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och/eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha svårt att 
stå upp och ta egna initiativ. I personlig hygien ingår hjälp med daglig övre och 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

nedre tvätt, tandborstning, rakning, insmörjning av mjukgörande kräm och 
avtorkning av hörapparat. Personlig hygien beviljas i regel dagligen. 

Avgränsning 
Personlig hygien beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. 

8.2 Toalettbesök 
Behov 
Den enskilde är i behov av stöd och hjälp med toalettbesök. 

Norm 
Toalettbesök beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och/eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha svårt att 
förflytta sig och att genomföra toalettbesöket på egen hand. I insatsen utöver 
själva toalettbesöket ingår även byte av inkontinensskydd, tömma kateter och 
tömning av fristående hygienstol. 

Avgränsning 
Toalettbesök beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. 

8.3 På- och avklädning 
Behov 
Den enskilde är i behov av hjälp med på- och avklädning. 

Norm 
På- och avklädning beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och/eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha svårt att 
böja sig, sträcka sig och knäppa knappar/dra upp dragkedjor. Insatsen avser 
dagligt stöd vid på- och avklädning av gångkläder eller stödstrumpor, helt eller 
delvis. Hjälp med på- och avklädning beviljas i regel dagligen. 

Avgränsning 
På- och avklädning beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Om 
stödstrumpor är ordinerade av legitimerad personal ska ett beslut om egenvård 
inhämtas och läggas i personakt. Insatsen beviljas då som egenvård. 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

8.4 Förflyttningar 
Behov 
Den enskilde är i behov av hjälp med förflyttning. 

Norm 
Förflyttning beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och/eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha nedsatt 
eller ostabil gångförmåga, svårigheter att förflytta sig mellan olika rum/möbler 
och läges ändra i sängen. I insatsen ingår alla förflyttningar i eller i närheten av 
bostaden som den enskilde behöver göra men inte klarar på egen hand. 

Avgränsning 
Förflyttning beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. 

8.5 Måltidshjälp 
Behov 
Den enskilde behöver stöd och hjälp att tillreda/värma måltider. 

Norm 
Måltidshjälp beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha svårt att 
ta fram varor/porslin och tillreda måltider på grund av gångsvårigheter, stå längre 
stund eller ta initiativ på egen hand. Måltidshjälp avser stöd med insatserna 
frukost, middag, mellanmål, kvällsmat, vilka beviljas separat. Insatsen innefattar 
uppvärmning av färdiglagad mat, tillredning av enklare mat, dukning, uppläggning 
av mat, servering av måltiden, avdukning och avtorkning av bord och bänkar. 
Måltidshjälp beviljas i regel dagligen. 

Avgränsning 
Måltidshjälp beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

8.6 Stöd vid måltid 
Behov 
Den enskilde behöver stöd och hjälp med att inta måltider. Behovet kan inte 
tillgodoses på annat sätt. 

Norm 
Stöd vid måltid beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha svårt att 
äta själv eller behöver motiveras till att äta. Stöd vid måltid kan innefatta matning 
och/eller sällskap under hela eller delar av måltiden för att stimulera lusten att 
äta. 

Avgränsning 
Stöd under måltid beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. 

8.7 Dusch 
Behov 
Den enskilde behöver stöd och hjälp med dusch. 

Norm 
Dusch beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. För ett bifall ska den enskilde till exempel ha nedsatt 
rörlighet och svårt att ta initiativ på egen hand. Insatsen omfattar dusch, hårtvätt, 
föna hår, lägga upp på spolar, nagelvård, på- och avklädning, upptorkning och 
iordningställande av hygienutrymmen alternativt helavtvättning i sängen. Hjälp 
med dusch beviljas i normalfallet en gång i veckan. 

Avgränsning 
Dusch beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Insatsen förutsätter 
att det finns fungerande dusch i bostaden eller i nära anknytning till bostaden. 
Om möjlighet att duscha inte finns i bostaden kan duschutrymme erbjudas inom 
kommunen i särskilda fall. 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

8.8 Tillsyn 
Behov 
Tillsyn beviljas när man önskar förvissa sig om att inget onormalt inträffat, i 
sådana fall där den enskilde inte själv kan påkalla hjälp eller där risken att falla är 
särskilt stor. I insatsen ingår att den enskilde får kortare besök av personal 
alternativt telefonkontakt. 

Norm 
Tillsyn innebär att den enskilde får kortare besök av personal alternativt 
telefonkontakt. Beviljas vanligen en gång per dag och/eller natt. Insatsen ska 
utföras som en enskild insats och inte i samband med andra insatser. Syftet med 
dessa besök är att tillförsäkra den enskilde trygghet och säkerhet i vardagen. 

Avgränsning 
Tillsyn beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Om behovet av 
trygghet och säkerhet kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom 
trygghetslarm eller andra tekniska lösningar. Tillsyn beviljas normalt inte om den 
enskilde är beviljad trygghetslarm. 

8.9 Egenvård 
Behov 
Den enskilde behöver stöd och hjälp i form av egenvård 

Norm 
Egenvård beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga i form av sjukdom och eller men efter sjukdom och/eller 
nedsatt kognitiv förmåga. Den enskilde inte har förmåga att genomföra 
egenvården på egen hand. Det är legitimerad personal som bedömer om den 
enskildes behov är ”egenvård”. Insatsen beviljas utifrån vad som framgår av 
beslut om egenvård, uppgifter i intyget är avgörande för hur ofta insatsen ges. En 
ansökan om bistånd för egenvård ska därför åtföljas av ett intyg från legitimerad 
personal. Egenvård beviljas endast om det föreligger ett beslut om egenvård från 
sjukvården, läs Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen 
av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Exempel på hjälp 
med egenvård kan vara hjälp med stödstrumpor som är ordinerade av legitimerad 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

personal, påminnelse, handräckning av medicin, ögondroppar och hjälp med 
inhalationer. 

Avgränsning 
Egenvård beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt. 

8.10 Social samvaro 
Behov 
Den enskilde är i behov av regelbunden social stimulans och samvaro för att 
minska känslan av ensamhet och isolering i det egna boendet. 

Norm 
Social samvaro beviljas om den enskilde på grund av funktionsnedsättning eller 
ensamhet och isolering inte själv kan tillgodose sitt behov av samvaro och social 
kontakt med andra. 

Insatsen kan bestå av både samvaro och social aktivitet i hemmet eller aktiviteter 
utomhus. Den beviljade insatsen kan användas utifrån den enskildes behov och 
önskemål. Det kan handla om en promenad, pratstund, hjälp att läsa tidningen, 
spela spel, stöd att kontakta vänner/anhöriga eller liknande. Insatsen beviljas i 
normalfallet vid ett tillfälle per vecka. 

Avgränsning 
Social samvaro beviljas inte om behovet kan tillgodoses på annat sätt till exempel 
genom den enskildes egna sociala kontaktnät eller genom möjlighet att delta i 
dagverksamhet för personer med demensdiagnos. I de fall då den enskilde 
exempelvis har svår ångestproblematik eller av andra orsaker inte klarar att ta sig 
till/ vistas i en social miljö görs en individuell prövning av insatsen. Beviljas inte 
om den enskilde bor på biståndsbedömt trygghetsboende. 

9 Biståndsbedömt trygghetsboende 
Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform för äldre människor som kan 
behöva stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som 
därutöver har behov av att bryta oönskad isolering. Verksamheten bedrivs enligt 7 
kap. 1 § SoL. 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

Biståndsbedömda trygghetsboenden är avsedda för äldre personer som har ett 
omvårdnadsbehov som understiger heldygnsvård, men som inte längre upplever 
det som tryggt att bo kvar i det egna hemmet. Ett ytterligare syfte är att bryta 
oönskad isolering. Skillnaden mellan ordinärt boende och biståndsbedömt 
trygghetsboende är att den äldre får möjlighet att komma till ett boende som till 
exempel kan erbjuda gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. 

När en enskild har omfattande insatser både dag- och nattetid kan en 
kostnadsjämförelse vara betydande för bedömning av insats. 

9.1 Bedömningskriterier 
Allmänt måste vissa kriterier vara uppfyllda för att den enskilde ska beredas 
bostad i ett biståndsbedömt trygghetsboende. 

För att beviljas ett biståndsbedömt trygghetsboende ska du: 
 ha fyllt 75 år 
 ha behov av hemtjänst 
 kunna hantera ett trygghetslarm 
 kunna, och vilja, ta del av social gemenskap. 

Ovanstående punkter är riktlinjer, en individuell prövning görs alltid vilket innebär 
att den enskilde inte behöver uppfylla alla kriterier för att ha möjlighet till 
insatsen. 

9.2 Behov 
Den enskilde har behov av social gemenskap samt bryta ofrivillig isolering. 

9.3 Norm 
Biståndsbedömt trygghetsboende beviljas den som uttrycker ensamhet och 
isolering som påverkar livsföringen. Den enskilde har därmed behov av en 
boendeform där möjlighet till social gemenskap kan erbjudas genom exempelvis 
gemensamma aktiviteter. För att beviljas biståndsbedömt trygghetsboende ska 
den enskilde också ha behov av hemtjänstinsatser. 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

9.4 Avgränsning 
 I första hand bör andra insatser för att minska otrygghet och ensamhet i 

hemmet varit prövade, till exempel social samvaro. 
 Beviljas inte om omsorgsbehovet är av den omfattning att det bör 

tillgodoses på ett särskilt boende. 

10 Särskilt boende 
 Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ge 

dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 
 Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för 

äldre människor som behöver särskilt stöd (5 kap. 5 § Socialtjänstlagen). 

Rätten till bistånd i form av Särskilt boende grundar sig på den enskildes vård-
och omsorgsbehov. Om den enskilde av andra skäl, till exempel avsaknad av hiss i 
fastigheten eller otillgänglig närmiljö, behöver annan bostad, ska i första hand 
möjlighet till bostadsanpassning eller byte till mer lämplig bostad prövas. 
Biståndshandläggaren ska informera den enskilde om andra möjligheter till 
exempel byte av bostad. Information om möjlighet att söka bostad- och 
äldreförsörjningsstöd hos pensionsmyndigheten. 

I det fall den enskildes behov av vård- och omsorg och trygghet inte kan 
tillgodoses i den egna bostaden kan det bli aktuellt att flytta till ett Särskilt 
boende. I samtliga boenden ingår i grundtryggheten tillgång till personal dygnet 
runt och trygghetslarm för dem som bedöms klara av att hantera ett sådant. Den 
enskilde har rätt att i sin ansökan ange önskemål om ett visst boende. Den 
enskildes önskemål ska beaktas så långt som möjligt. Om det inte är möjligt att 
verkställa beslutet inom skälig tid ska skälen för detta noga dokumenteras. Detta 
är viktigt även när den enskilde tackat nej till erbjudande från kommunen. 
Behovet av Särskilt boende ska grunda sig på en helhetsbedömning där den 
enskildes situation och möjligheter sammanvägts med medicinska, sociala, 
fysiska och psykiska behov. Det innebär en stor omställning för den enskilde att 
flytta från sitt hem. I regel är det därför väsentligt att först ha prövat andra vård-
och omsorgsinsatser innan ett beslut om Särskilt boende fattas. 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

När en enskild har omfattande insatser både dag- och nattetid kan en 
kostnadsjämförelse vara betydande för bedömning av insats. Vid sådana ärenden 
får en dialog föras mellan verkställigheten och biståndsenheten. 

10.1 Bedömningskriterier 
Allmänt måste vissa kriterier vara uppfyllda för att den enskilde ska beredas 
bostad i ett Särskilt boende. Minst ett av följande bedömningskriterier ska vara 
uppfyllt för att den enskilde ska få en bostad i ett särskilt boende: 

 Den enskildes omvårdnadsbehov är stort över hela dygnet och/eller 
kombinerat med oförmåga att påkalla hjälp. 

 Den enskilde uttrycker stark/ständig oro, som påverkar livsföringen eller är en 
fara för sig själv. 

 Den enskilde har medicinska behov och behov av närhet till sjuksköterska och 
annan personal som inte kan tillgodoses i det ordinära boendet och/eller 

 Den enskilde har oro orsakad av exempelvis psykisk ohälsa, social situation 
eller demenssjukdom som påverkar förmågan att fungera i ordinärt boende. 

10.2 Särskilt boende 
Lagrum 
4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

Behov 
Den enskilde har ett stort omvårdnadsbehov över hela dygnet och/eller 
kombinerat med oförmåga att påkalla hjälp. Beslut tas i samråd med enhetschef. 

Norm 
Särskilt boende beviljas om den enskilde uttrycker stark ständig/oro, som 
påverkar livsföringen eller är en fara för sig själv. Den enskilde har av medicinska 
skäl behov av närhet till sjuksköterska och annan personal som inte kan 
tillgodoses i det ordinära boendet. Den enskilde har oro orsakat av exempelvis 
psykisk ohälsa, social situation eller demenssjukdom som märkbart påverkar 
förmågan att fungera i ordinärt boende. Insatsen innebär att den enskilde får en 
lägenhet med närhet till personal hela dygnet där den enskilde får sina fysiska, 
psykiska och sociala behov tillgodosedda oavsett tid på dygnet. 
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För personer med minnesproblematik bör handläggare begära in läkarintyg för att 
fastställa om det rör sig om Särskilt boende med inriktning demens eller 
somatiskt. 

Den enskildes önskemål gällande vilket boende han/hon vill flytta till ska så långt 
det är möjligt beaktas. Vid anvisning av Särskilt boende har den enskilde tre 
vardagar till sitt förfogande att fatta beslut. Om den enskilde tackar nej två 
gånger till anvisat Särskilt boende sker en omprövning och den enskilde blir 
informerad om att han/hon får ansöka på nytt om särskilt boende. Lägenhetsbyte 
inom särskilt boende är inte tillåtet så vida det inte finns någon kö. Detta enligt 
beslut från Kommunstyrelsen 2018-10-24 § 237. 

Avgränsning 
 Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt, till exempel genom insatser från 

hemtjänst, biståndsbedömt trygghetsboende, hjälpmedel, 
bostadsanpassning eller rehabilitering. 

 Särskilt boende beviljas inte på grund av bostadsproblematik, till exempel 
stambyte, renovering eller bristande tillgänglighet. 

10.3 Parboende 
I de fall en make, sambo eller registrerade partner är i behov av boende i en 
sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § Socialtjänstlagen ska med 
skälig levnadsnivå förstås att båda bereds plats i samma boende om de begär det 
(2 kap. 2 § Socialtjänstförordningen). Med samma boende har Socialstyrelsen 
definierat boende i samma rum, samma lägenhet eller inom samma boende 
(Särskilt boende). 

I Orust kommun används benämningen makar men i likhet med den 
parboendegaranti som regleras i socialtjänstförordningen avses här makar, 
sambos eller registrerade partners. 

I de fall båda har behov av Särskilt boende: 
Makar som båda är i behov av och fått biståndsbeslut i form av Särskilt boende 
samt som båda önskar bo tillsammans erbjuds boende i lägenhet som är lämplig 
för parboende eller i separata lägenheter inom samma boende. Om en av 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

makarna avlider, har den andra partnern möjlighet att själv ta över lägenheten. 
Regler för avgifter för särskilt boende gäller för båda makar. 

I de fall enbart den ena partnern har behov av Särskilt boende: 
I enlighet med parbogarantin kan två makar flytta tillsammans även om endast en 
har ett vårdbehov. Medflyttande maka/make ska alltid erbjudas tre månaders 
provboende. Då finns möjlighet att prova på hur det är att bo i ett Särskilt boende. 
Den medflyttande makan/maken har rätt att bo kvar i Särskilt boende om 
parboende inte längre är aktuellt, men i kontraktet kan framgå att byte till annan 
lägenhet kan bli aktuellt. Den medflyttande makan/maken ska ombesörja egen 
säng. 

11 Korttidsvistelse 
Lagrum 
4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

Korttidsvistelse utgör en viktig stödinsats för äldre i ordinärt boende och är ett 
komplement till hemtjänst/hemsjukvård, antingen vid enstaka tillfällen eller i form 
av växelvård. För den enskilde och för många av dem som vårdar en närstående 
kan möjligheten till korttidsvistelse vara en trygghet och en förutsättning för 
kvarboende. Korttidsvistelse kan också vara aktuellt under tiden en utredning av 
den enskildes framtida omvårdnadsbehov och omvårdnadsform pågår. 

11.1 Korttidsvistelse 
Behov 
Korttidsvistelse kan beviljas då den enskildes behov av vård, omsorg och trygghet 
för tillfället inte kan tillgodoses i den egna bostaden. Det kan också beviljas som 
avlösning för att göra det möjligt för anhöriga att få vila. 

Korttidsvistelse kan även beviljas en längre period om fyra veckor åt gången då 
den enskilda fått beslut om särskilt boende och när den enskildes behov inte 
längre kan tillgodoses genom hemtjänstinsatser i det ordinära boendet. Beslut om 
korttidsvistelse som överstiger två veckor ska tas i samråd med enhetschef. 

Norm 
Korttidsvistelse beviljas i regel under en kortare period från en till två veckor 
beroende på behovets omfattning. 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

Kriterier för att bevilja korttidsvistelse är exempelvis; 
 Förvirrad, oförmåga att använda larmet, bristande insikt i sitt hjälpbehov, 

fara för sig själv eller annan, fallrisk inväntar inte personal. 
 Palliativa brukare 
 Omfattande fysiskt behov med exempelvis frekvent vändningsschema både 

dag och natt. 
 Utprovning eller anskaffning av hjälpmedel vid särskilda fall som inte kan 

ske i ordinärt boende. 
 Kartläggning av behov 

Avgränsning 
 Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt 
 Om den enskilde inte antar erbjuden plats i vård-och omsorgsboende 

beviljas inte förlängt korttidsvistelse under väntetiden. I dessa situationer 
får den enskilde vänta på platsen i det egna hemmet med stöd av 
hemtjänst eller vid speciella skäl erbjuds plats på annat vård- och 
omsorgsboende. 

 Korttidsvistelse beviljas inte om behovet handlar om rekreation och 
stimulans. Då hänvisas till dagverksamhet eller andra former av social 
samvaro. 

 Korttidsvistelse beviljas inte på grund av bostadsproblematik, t.ex. 
stambyte, renovering eller bristande tillgänglighet. 

 Korttidsvistelse beviljas inte om behovet kan tillgodoses av 
rehabiliterande/utredande åtgärder i ordinärt boende. 

 Korttidsvistelse beviljas inte när behoven kan tillgodoses av hemtjänst i 
ordinärt boende. 

 Korttidsvistelse beviljas inte i rehabiliteringssyfte. Den enskilde kan 
erbjudas likvärdig träning i det egna hemmet via hemsjukvårdsinsatser. 

11.2 Växelvård 
Behov 
Den enskilda har ett omfattande omsorgs- och tillsynsbehov och lever 
tillsammans med anhörig som har behov av längre, sammanhängande avlösning 
för att avlastas för att fortsatt orka stödja den enskilde. Insatsen beviljas om den 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

sökande har återkommande behov av planerad korttidsvistelse. Den enskilde 
upplever stark oro för att vistas ensam hemma. 

Norm 
Växelvård är en regelbundet återkommande insats där en person i ordinärt 
boende vistas på en av kommunens korttidsplatser under en begränsad tid. 
Insatsen ska öka den enskildes möjligheter att kunna bo kvar hemma. 

Normalt beviljas växelvård en vecka per månad för somatisk plats och upp till två 
veckor per månad för demensplats. Vistelsen planeras i samråd mellan den 
enskilde och utförare. 

Avgränsning 
Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt. Om behovet av växelvård överstiger 
gällande norm ska diskussion initieras kring andra möjliga lösningar till exempel 
särskilt boende. 

Växelvård beviljas inte när: 

 Behoven kan tillgodoses på annat sätt 
 Den enskilde har fått bostad i ett särskilt boende 

11.3 Hospice 
Enskild får själv skicka in ansökan om Hospiceplats. Biståndshandläggare lyfter 
ärendet till sektor omsorgs sektorschef som fattar beslutet om Hospice. Hospice 
är inte en insats som är biståndsbedömd enligt Socialtjänstlagen. 

12 Övriga insatser 

12.1 Stöd till anhöriga 
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som 
har en funktionsnedsättning. (5 kap. 10 § Socialtjänstlagen). 

Kommunen har skyldighet att erbjuda stöd för att underlätta för den som vårdar 
eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en 
funktionsnedsättning. Stödet ska, så långt som möjligt, vara individanpassat och 
utformas i samråd med berörda parter. För den som vårdar närstående i hemmet 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

kan biståndshandläggaren vara en viktigt kontakt- och stödfunktion. Utöver 
information om de biståndsbedömda insatser som finns att tillgå ska 
biståndshandläggaren informera om vilket utbud som finns av andra stödformer 
till exempel stödgrupper och frivilligorganisationer. 

12.2 Avlösning 
Lagrum 
4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

Behov 
Den enskilde är i behov av kontinuerlig omvårdnad och tillsyn som vanligtvis 
utförs av den anhöriga. Den enskilde ska ha så omfattande tillsynsbehov att det 
inte anses lämpligt att lämna den enskilde ensam i boendet. Anhörig är i behov av 
avlösning för att känna sig trygg med att åka hemifrån och kunna uträtta ärenden 
eller delta i aktiviteter utanför bostaden. 

Norm 
Insatsen avlösning innebär att hemtjänstpersonal är hemma hos den enskilde 
hela tiden som den anhöriga är iväg, för att skapa en trygghet för både den 
enskilde och den anhöriga. Insatsen ska bidra till att den enskildes anhörig blir 
avlastad i sin roll som anhörigvårdare. Insatsen ska bidra till den enskildes 
möjlighet att bo kvar i ordinarie bostad. 

Anhörigs behov avgör omfattningen. Avlösning upp till tolv timmar per månad är 
avgiftsfritt. Insatsen kan innebära en aktivitet tillsammans med den enskilde (den 
som vårdas). Hemtjänstpersonal ger den omsorg och tillsyn som behövs för att 
anhöriga ska kunna bli avlösta i sitt uppdrag som stödjare. Aktiviteter som utförs 
under avlösningen ska vara riktade till personen och omfattar inte 
hemtjänstuppgifter av servicekaraktär. 

Avgränsning 
 Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt, till exempel genom 

punktinsatser från hemtjänsten 
 Insatsen kan ges till enskild som sammanbor med den som vårdar och är 

mantalsskriven i Orust Kommun samt 18 år eller äldre. 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

 Den enskildes omvårdnadsbehov ska vara stort och varaktigt d.v.s. 
bedömas kvarstå under minst 6 månader (undantag vård i livets slutskede). 

 Avlösartimmar kan inte sparas över månadsskifte. 
 Avlösning kan inte erbjudas nattetid 

12.3 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom. 
Lagrum 
4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

Behov 
Den enskilde är till följd av en demenssjukdom i behov av regelbundna aktiviteter 
och stimulans i vardagen. 

Norm 
Den enskilde ska ha en utredd demensdiagnos. Beslutet specificerar inte antal 
dagar på dagverksamhet, detta görs upp mellan dagverksamheten och den 
enskilde utifrån den enskildes och verksamhetens förutsättning. 

Avgränsning 
 Den enskilde ska kunna tillgodogöra sig aktivering, sysselsättning och 

social gemenskap. 
 Om den enskilde flyttar till Särskilt boende har man inte rätt till insatsen 

dagverksamhet för personer med demensdiagnos. Då ska behovet av 
aktivering, sysselsättning och social gemenskap tillgodoses i det särskilda 
boendet. 

12.4 Ledsagning 
Lagrum 
4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

Behov 
Den enskilde behöver stöd eller hjälp att dels klara förflyttning utomhus, dels 
ledsagning i samband med aktivitet. Det kan handla om besök hos läkare eller 
annan aktivitet. 

Norm 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

Insatsen riktar sig främst till personer med synskada, personer med 
demenssjukdom eller personer som på annat sätt har en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning och behöver stöd i form av ledsagning. Insatsen kan beviljas 
vid enstaka tillfällen eller under en längre beslutsperiod förutsatt att det 
föreligger ett långvarigt behov. 

 Ledsagning omsorg innebär att personal följer den enskilde till läkar-
sjukhusbesök, tandläkare, fotvård, frisör etc. När det gäller besök till läkare, 
tandläkare används företrädesvis Västra Götalandsregionens sjukresor. 

 Ledsagning av sociala skäl avser att medverka till att människor med 
funktionsnedsättning, som inte utan hjälp kan delta i aktiviteter utanför 
hemmet, ska kunna bryta isolering och delta i samhällslivet. 

 Ledsagning för kläd- och sko inköp 
Avser kläd- och sko inköp två gånger per år. 

Avgränsning 
 Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt. 
 Insatsen beviljas inte om behovet är tillgodosett genom att 

färdtjänstchauffören kan ledsaga till och från ytterdörr. Vid ledsagning till 
vårdcentral eller vårdinrättning kan chauffören hämta och lämna vid dörren 
dock inte vidare in till avdelning. Man kan boka att följas åt båda håll. Enligt 
mailsvar som Viveka 

 Insatsen beviljas inte om behoven kan tillgodoses till exempel genom sociala 
nätverk, make/maka/sambo eller andra beviljade insatser. 

 Kommunen bekostar inte eller anordnar inte transport till och från aktiviteter 
för brukaren. 

13 Referenser 
Diskrimineringslag (2008:567) 
Förvaltningslag (SFS, 1986:223) 
Kommunallag (SFS, 1991:900) 
Offentlighets och sekretesslag (SFS, 2009:400) 
Regeringens proposition 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan 
bosättningskommun och vistelsekommun 
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Handbok och vägledning för biståndshandläggning 

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso-
och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 
Sambolag (SFS, 2003:276) 
Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) SFS 2015:85 
Socialstyrelsen (2007) Trappan mellan kvarboende och flytt 
Socialstyrelsen (2015) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 
SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation 
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 Datum Diarienummer 1(2) 
2022-10-31 KS/2021:41 

Kommunförvaltningen
Lisa Abrahamsson 
telefon 0304-33 47 16 
e-post: lisa.abrahamsson@orust.se 

Uppföljning av internkontroll 2022 Sektor omsorg 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Godkänna redovisad återrapportering av utförda granskningar enligt 2022 års 
internkontrollplan 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna
förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att
det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern 
kontrollorganisation upprättas inom kommunens samlade behov. Kommunstyrelsen
beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar för den interna 
kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde. 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar 
behövs ta initiativ till sådana. 

Varje nämnd har en skyldighet att: 
 Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens 

verksamhetsområde. 
 Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av

verksamhetsberättelse till årsredovisningen rapportera resultatet från 
uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.
Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 

Sektor omsorgs internkontrollplan för 2022 innehåller sex stycken kontrollobjekt. Av 
dessa har granskning visat att fortsatt kontroll krävs för två objekt. 

Genomförda granskningar: 

mailto:lisa.abrahamsson@orust.se


     
   

 

      
           
         
             

   

  
 

 

            
 

            
          

           
              
       

  
   

 

            
    

 
         
          

           

  
   

   
           

      
 

           
    

  
  

 

          
           
            

            
         

  
  

            
    

            
      
           

        

  
 

 
 
            

 

 
   

 

   
  

 
 

  
 

 
 

  
 

 Datum Diarienummer 2(2) 
2022-10-31 KS/2021:41 

Kontroll av: Beskrivning av genomförd internkontroll: 
Sektor omsorg
Avvikelserapportering 
SoL/LSS 

Kontroll om rutin för avvikelserapportering följs genom att granska avvikelser utifrån
vidtagna åtgärder och uppföljning av dessa. 
Resultat: Av dokumentationen går att utläsa att åtgärder vidtas, men oklart hur dessa
följs upp. 
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas. 

Sektor omsorg 
Rutin för upprepad
korttidsfrånvaro 

Kontroll om rutinen följs av enhetschefer, att förstadagsintyg begärs in från 6:e 
frånvarotillfället och att företagshälsovården anlitas vid 5:e tillfället. 
Resultat: Rutinen har följts i varierande grad. Covid, anpassningregler och chefsbyten 
har haft en negativ påverkan på möjligheten att ha hög följsamhet till rutinen. Samråd
med HR-enheten sker vid upprepad korttidsfrånvaro. 
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Kontrollpunkten tas med som förslag till
2023 års internkontroll. 

Sektor omsorg 
Kontroll så schema 
följer ATL och
riktlinjer 

Kontroll att schema följer arbetstidslag och heltidsavtal. 
Resultat: Schema kontrolleras inför varje ny schemaperiod. Stickprov har genomförts
av ytterligare en person, inga avvikelser har identifierats. 
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas. 

Sektor omsorg
Loggning i
verksamhetssystem 

Kontroll av loggar i verksamhetssystem. 

Resultat: Loggning av samtliga enheter har genomförts enligt rutin. Inga obehöriga
åtkomster har identifierats. 
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas 

Sektor omsorg
Felaktiga utbetalningar 

Kontroll att ekonomiskt bistånd inte betalas ut på felaktigt underlag. 
Resultat: Kontroll visar att avstämningar/kontroller inte har gjorts för att kunna utreda
rätten till bistånd. Underlag i form av till exempel sjukskrivningar samt journalföring
om sysselsättning har saknats under aktuell period. 
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Kontrollpunkten tas med som förslag till
2023 års internkontroll. 

Sektor omsorg
Journalgranskningar 
familjeenheten 

Kontroll av journaler för att säkerställa att utredning har kommunicerats, att den
enskilde har en genomföranden/vårdplan etc. 
Resultat: Journalgranskning har visat på en ökad kvalitet i dokumentationen. Någon
enstaka genomförandeplan har saknats, vilket åtgärdats omgående. 
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 

ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 

Lena Gardtman 
Sektorchef omsorg 
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