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KALLELSE
2021-11-02

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje
Kallas härmed till sammanträde onsdagen den 10 november 2021 kl. 10.00.
Sammanträdet genomförs som ett fysiskt möte och kommer att hållas i Stora
konferensen (Norrtälje Sportcentrum). Det kommer även att finnas möjlighet
att deltaga via Microsoft Teams.
Möteslänk till sammanträdet kommer att skickas till direktionens
förtroendevalda, politiska sekreterare och tjänstemän.
Nedanstående ärenden kommer att behandlas vid direktionens sammanträde:
Ärenden
1. Val av justerare samt tid och plats för justering
Dnr 4082
Justering den 18 november 2021 kl. 11.45.
2. Godkännande av dagordning
Dnr 4083
3. Information om slutenvårdspsykiatrin
Dnr 2021-000236 770

Föredragning
Stefan Helmér
Kompletteras

4. Yttrande över revisorernas granskning av delårsrapport 2021
Dnr 2021-000310 042
5. Månadsrapport oktober
Dnr 2021-000286 042

Kompletteras

6. Reviderad vägledning av handläggning inom myndighetsutövning
Dnr 2021-000281 739

Föredragning
Anneli Svahn

7. Uppsägning av Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid
flytt till särskilt boende
Dnr 2021-000282 739
8. Förslag på biståndsbedömt trygghetsboende
Dnr 2021-000114 739

Föredragning
Viveka Söderbärg
Åhs
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Ärenden
9. Svar på skrivelse (S) angående operativ lokalresursplan för
kommunalförbundet
Dnr 2021-000284 739
10. Svar på skrivelse (S) angående äldreomsorgslyftet för Norrtäljes
omsorgsarbetare
Dnr 2021-000323 739
11. Svar på skrivelse (V) angående kundvalet
Dnr 2021-000327 739
12. Uppföljning Överenskommelse avseende stärkt styrning och
ekonomiska förutsättningar för kommunalförbundet 2021-2023
Dnr 2021-000024 042
13. Uppföljning Uppdrag att utreda åtgärder för att undvika att ovaccinerad
personal sprider covid-19 inom vård och omsorg
Dnr 2021-000300 770
14. Information om pågående projekt på Norrtälje Sjukhus och mobil
mammografi
Dnr 2021-000292 771

Föredragning
Razvan State

15. Information om situationen med anledning av covid-19
Dnr 5095 771

Föredragning
Maria Johansson

16. Förvaltningen informerar
Dnr 4084 771

Föredragning
Maria Johansson

17. Anmälan av delegationsbeslut
Dnr 4086 771
18. Meddelanden
Dnr 4085 771

Grupprum är bokade för partiernas överläggningar kl. 09.00-10.00.
Stora konferensen: M, C, L, KD och MP.
Båset: S.
Inga grupprum bokade för övriga partier.
Återbud till sammanträdet meddelas till direktionssekreterare Magnus
Blomdahl via e-post: magnus.blomdahl@norrtalje.se

Olle Reichenberg
Ordförande
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Datum: 2021-10-28
Dnr: 2021-000310 042

Handläggare: Ulrika Lindberg

Direktionen 2021-11-10

Yttrande över revisorernas granskning av delårsrapport
2021
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att godkänna förslaget till yttrande över revisorernas granskning av delårsrapport
2021.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat
förbundets delårsrapport per den sista augusti 2021. Syftet med granskningen är
att ge kommunalförbundets revisorer ett underlag att bedöma om delårsrapporten
är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om
resultatet är förenligt med uppsatta mål.
Granskningen har visat att delårsrapporten, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet
med lagens krav och god redovisningssed. Utifrån det prognostiserade resultatet i
delårsrapporten är bedömningen att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år
2021. Det prognostiserade resultatet innebär även att det redan negativa kapitalet
försämras ytterligare.
Revisionen bedömer att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med de
finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. Inget av de finansiella
målen prognostiseras att uppfyllas vid årets slut. Vidare bedöms att det prognostiserade resultatet i all väsentlighet är förenligt med de verksamhetsmässiga mål
som direktionen fastställt i budget 2021. Samtliga fyra mål prognostiseras att
uppfyllas vid årets slut.
Bilagor
1. Yttrande över revisorernas granskning av delårsrapport 2021
2. Exp missiv – granskning av delårsrapport 2021
3. Utlåtande avseende delårsrapport 2021
4. PWC:s granskning av delårsrapport 2021.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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BILAGA 1
Datum: 2021-10-28
Dnr: 2021-000310 042

Handläggare: Ulrika Lindberg

Yttrande över revisorernas granskning av delårsrapport
2021
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat
förbundets delårsrapport per sista augusti 2021. Syftet med granskningen är att ge
kommunalförbundets revisorer ett underlag att bedöma om delårsrapporten är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet
är förenligt med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. om det finns förutsättningar att målen kommer att uppnås. Av delårsrapporten framgår att förbundets redovisade underskott 2019 om 37,1 mnkr ska
återställas senast 2022, och underskottet 2020 om 40,1 mnkr ska återställas senast
2023. Utöver vad som framgår av förbundsordningens §14 framgår inte av delårsrapporten hur underskotten ska återställas. Senast i budget 2022 bör det framgå
hur underskottet från 2019 om 37,1 mnkr ska återställas.
I granskningen av förbundets räkenskaper har inga väsentliga avvikelser noterats. I
delårsrapporten görs en sammanvägd bedömning av god ekonomisk hushållning
2021. Bedömningen baseras på utfallet i delåret och inte på prognosen för helåret.
Bedömningen är att förbundet har en god måluppfyllelse, trots att inget av de
finansiella målen uppfylls.
Granskningen har visat att delårsrapporten, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet
med lagens krav och god redovisningssed. Utifrån det prognostiserade resultatet i
delårsrapporten är bedömningen att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år
2021. Det prognostiserade resultatet innebär även att det redan negativa egna
kapitalet försämras ytterligare. Revisionen bedömer att det prognostiserade
resultatet inte är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i
budget 2021. Inget av de finansiella målen prognostiseras att uppfyllas vid årets
slut. Vidare bedöms att det prognostiserade resultatet i all väsentlighet är förenligt
med de verksamhetsmässiga mål som direktionen fastställt i budget 2021. Samtliga
fyra mål prognostiseras att uppfyllas vid årets slut.
Kommunalförbundet delar revisionens bedömning och synpunkterna kommer att
beaktas i kommande dokument. Uppställningen av årets balanskravsresultat
kommer att omarbetas samt alla upplysningar i not kommer att ses över.
Kommunalförbundet kommer även att se över återrapporteringen av
verksamhetsmålen så att det tydligt framgår hur man kommer fram till
bedömningen av måluppfyllelse.

Olle Reichenberg
Ordförande
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Förbundsdirektionen för
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje

Granskning av delårsrapporten 2021
Vi, av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun och av regionfullmäktige i Region Stockholm utsedda
revisorer för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) har beslutat att överlämna
bifogad granskningsrapport avseende delårsrapporten för åtgärd.
Vi överlämnar även vårt uttalande, som överlämnats till medlemmarna, fullmäktige i Norrtälje
kommun och Region Stockholm, för kännedom.

Norrtälje 20 oktober 2021

Förtroendevalda revisorer för kommunalförbundet

Claes Göran Brile
Ordförande
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Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun
Regionfullmäktige i Region Stockholm

Utlåtande avseende delårsrapport per sista augusti 2021 för Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Vi, av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun och av regionfullmäktige i Region Stockholm utsedda
revisorer för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (222000-1891), har uppdraget att
bedöma om resultatet i delårsrapporten per 31 augusti 2021 är förenlig med de mål direktionen
beslutat. Vår bedömning ska biläggas delårsrapporten inför respektive fullmäktiges behandling.
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att
granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i
redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC.
Resultatet per 31 augusti 2021 är negativt och uppgår till -1,1mnkr. Helårsprognosen pekar fortsatt på
ett negativt resultat på -56,5 mnkr. Det egna kapitalet var vid årets början negativt med -100,4 mnkr,
vilket försämras ytterligare med lämnad prognos. Vi ser med oro på att kommunalförbundets egna
kapital försämras ytterligare.
I delårsrapporten redovisar kommunalförbundet att prognosen är förenad med osäkerhet avseende
såväl kostnadsökningar som intäktsminskningar som avviker från budget. Det prognostiserade
resultatet innebär att balanskravet inte uppfylls innevarande år.
Enligt balanskravsregler ska underskott återställas senast inom tre år. Upplysning ska lämnas om på
vilket sätt detta ska ske. För år 2021 finns inget negativt resultat (2018), som enligt denna regel måste
återställas.
Däremot redovisades underskott åren 2019 (-37,1 mnkr) och 2020 (-40,1 mnkr), som senast ska
återställas 2022 respektive 2023. Utöver vad som framgår av förbundsordningens §14 framgår inte av
delårsrapporten hur underskotten ska återställas. Vi kan inte heller se att direktionen har en fastställd
och i delårsrapporten tydligt redovisad plan för hur dessa ska återställas. Det finns heller inte i
samband med delårsrapporten något beslut från medlemmarna om medel kommer att tillföras för att
återställa dessa underskott. Senast i budget 2022 bör det framgå hur underskottet från 2019 om 37,1
mnkr ska återställa.
Vi bedömer att:

 Signerat



Delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed.



Balanskravet inte kommer att uppfyllas i och med lämnad helårsprognos. Det prognostiserade
resultatet innebär även att kommunalförbundet inte kommer att kunna återställa tidigare års
underskott med egna medel, samt att det redan negativa egna kapitalet försämras ytterligare.

2021-10-23 19:14:50 UTC
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Resultatet i delårsrapporten och lämnad prognos är inte förenligt med de finansiella mål
direktionen beslutat om i budget för året. Bedömningen baseras på att inget av de två målen
prognostiseras att uppfyllas vid årets slut.



Resultatet i delårsrapporten och lämnad prognos är förenlig med de verksamhetsmässiga mål
som direktion fastställt i budget. Samtliga fyra mål prognostiseras att uppfyllas vid årets slut.

Norrtälje 20 oktober 2021

Förtroendevalda revisorer för kommunalförbundet

 Signerat

Claes Göran Brile

Lena Cronvall Morén

Johnny Karlsson

Hans-Erik Salomonsson

2021-10-23 19:14:50 UTC
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Deltagare
KOMMUNALFÖRBUNDET SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE 222000-1891 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-10-23 19:14:50 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: HELENA CRONVALL MORÉN

Datum

Lena Cronvall Morén
Förtroendevald revisor
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-10-22 12:59:45 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: HANS ERIK SALOMONSSON

Datum

Hans-Erik Salomonsson
Förtroendevald revisor
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-10-22 06:52:25 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CLAES GÖRAN BRILE

Datum

Claes Göran Brile
Förtroendevald revisor
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-10-22 11:02:06 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOHNNY KARLSSON

Datum

Johnny Karlsson
Förtroendevald revisor
Leveranskanal: E-post

 Signerat

2021-10-23 19:14:50 UTC

Oneflow ID 2304528
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Granskning av
delårsrapport 2021
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i
Norrtälje

Carin Hultgren
Jenny Nyholm
Manal Kadi

Revisionsrapport

12

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt
granskat förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:
Revisionsfråga

Bedömning

Har delårsrapporten
Ja
upprättats enligt lagens krav
Grundat på vår översiktliga granskning
och god redovisningssed?
har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att delårsrapporten
för Kommunalförbundet Sjukvård och
Omsorg i Norrtälje inte, i allt väsentligt,
är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i övrigt.
Utifrån det prognostiserade resultatet i
delårsrapporten är bedömningen att
balanskravet inte kommer att uppfyllas
för år 2021. Det prognostiserade
resultatet innebär även att det redan
negativa egna kapitalet försämras
ytterligare.
Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av fullmäktige
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Delvis
Grundat på vår översiktliga granskning
av delårsrapportens återrapportering
bedömer vi att det prognostiserade
resultatet inte är förenligt med de
finansiella mål som direktionen
fastställt i budget 2021. Inget av de
finansiella målen prognostiseras att
uppfyllas vid årets slut.
Grundat på vår översiktliga granskning
av delårsrapportens återrapportering
har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att det

1
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prognostiserade resultatet inte, i allt
väsentligt, skulle vara förenligt med de
verksamhetsmål som direktionen
fastställt i budget 2021. Samtliga fyra
mål prognostiseras att uppfyllas vid
årets slut.

2
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Inledning
Bakgrund
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

●

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier
Granskningen av delårsrapporten omfattar:
●

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,

●

Förvaltningsberättelsens innehåll,

●

Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av Direktionen 2021-09-15.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör och ekonomichef.

4
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för
perioden är negativt och uppgår till -1,1 mnkr, vilket är 60,2 mnkr bättre än motsvarande
period föregående år. Prognosen för helåret är ett negativt resultat om -56,5 mnkr mot
budget.
Enligt balanskravsregler ska underskott återställas senast inom tre år. Av
förbundsordningens §14 framgår att det är medlemmarna som ansvarar att “kostnaderna
för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas
med bidrag från förbundsmedlemmarna.”
Av delårsrapporten framgår att förbundets redovisade underskott 2019 om 37,1 mnkr ska
återställas senast 2022, och underskottet 2020 om 40,1 mnkr ska återställas senast 2023.
Utöver vad som framgår av förbundsordningens §14 framgår inte av delårsrapporten hur
underskotten ska återställas. Vi kan inte heller se att direktionen har en fastställd och i
delårsrapporten tydligt redovisad plan för hur dessa ska återställas. Det finns heller inte i
samband med delårsrapporten något beslut från medlemmarna om medel kommer att
tillföras för att återställa dessa underskott. Senast i budget 2022 bör det framgå hur
underskottet från 2019 om 37,1 mnkr ska återställa.
Sedan 2021 finns en beslutad överenskommelse1 att underskott från och med 2021 ska
regleras genom effektiviseringar. Av överenskommelsen framgår inte hur tidigare års
negativa balanskravsresultat ska återställas. Mot den bakgrunden blir det viktigt att
medlemmarna i god tid tydliggör hur dessa ska hanteras.
Kommunalförbundet avviker från lagens krav och god sed avseende vissa upplysningar
i not, samt avsaknad av fullständig bedömning samt uppställning av årets
balanskravsresultat utifrån helårsprognosen.
I granskningen av förbundets räkenskaper har inga väsentliga avvikelser noterats.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för Kommunalförbundet Sjukvård
och Omsorg i Norrtälje inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i övrigt.
Utifrån det prognostiserade resultatet i delårsrapporten är bedömningen att balanskravet
inte kommer att uppfyllas för år 2021. Det prognostiserade resultatet innebär även att
det redan negativa egna kapitalet försämras ytterligare.

1

Dnr KS 2021-112 § 8 Överenskommelse mellan Region Stockholm, Norrtälje kommun och Kommunalförbundet
Sjukvård och Omsorg i Norrtälje avseende stärkt styrning och ekonomiska förutsättningar för förbundet 2021-2023.

5
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God ekonomisk hushållning
Iakttagelser
Direktionen har fastställt ett måldokument för perioden 2019–2021 innehållande ett antal
finansiella mål och verksamhetsmål. I delårsrapporten görs en avstämning mot
årsprognosen avseende kommunalförbundets finansiella och verksamhetsmässiga mål
som fastställts i budget 2021.
I delårsrapporten görs en sammanvägd bedömning av god ekonomisk hushållning
2021. Bedömningen baseras på utfallet i delåret och inte på prognosen för helåret.
Bedömningen är att förbundet har en god måluppfyllelse, trots att inget av de finansiella
målen uppfylls.
Finansiella mål
Direktionen har beslutat om två mål för god ekonomisk hushållning, vilka utgör
kommunalförbundets finansiella mål.
1. Årliga ekonomiska resultatet inte avviker mer än +/- 1,0 procent av den samlade
omsättningen (resultatmarginal).
2. Det egna kapitalet vidmakthålls över planeringsperioden (soliditet).

Indikation för god
ekonomisk hushållning

Utfall T2 2021

Plan 2021

Prognos helår 2021

Resultatmarginal2

-0,1 %

0,0 %

-1,9 %

Soliditet3

-25,3 %4

-28,2 %

-39,1 %

Av redovisningen framgår att inget av de två finansiella målen prognostiseras att
uppfyllas vid årets slut. Måluppfyllelsen utvärderas utifrån det prognostiserade
helårsresultatet.
Verksamhetsmål
Direktionen har även beslutat om fyra verksamhetsmål utifrån förbundsordningens
inriktningsmål:
1.
2.
3.
4.

God kvalitet i den sammanhållna vården och omsorgen
Tillgänglighet för individen
Hälsofrämjande och förebyggande insatser
Innovativa samarbeten som ger samordnings- och effektivitetsvinster

Till ovanstående mål har kommunalförbundet prioriterat ett antal utvecklingsområden i
syfte att nå målen. För prioriterade utvecklingsområden har även indikatorer identifierats
för att kunna mäta måluppfyllelsen.

2

Resultatmarginal beräknas genom årets resultat/verksamhetens intäkter och bidrag från medlemmarna
Eget kapital/totala tillgångar
4
Utfallet perT2 ska korrekt vara -20,0 %
3

6
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Av redovisningen framgår att framtagna indikatorer för mål nr. 2, 3 och 4 bedöms vara
uppfyllda per delåret. Indikatorerna för mål nr. 1 bedöms vara delvis uppfyllda. Samtliga
indikatorer, förutom en, prognostiseras att uppfyllas vid årets slut. Utifrån
delårsrapportens återrapportering är det dock emellertid svårt att i alla delar förstå hur
direktionen kommit fram till sin bedömning.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering bedömer vi
att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med de finansiella mål som direktionen
fastställt i budget 2021. Inget av de finansiella målen prognostiseras att uppfyllas vid
årets slut.
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte, i allt väsentligt, skulle vara förenligt med de
verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2021. Samtliga fyra mål
prognostiseras att uppfyllas vid årets slut.

2021-10-20

Carin Hultgren
___________________________

Richard Moëll Vahul
___________________________

Uppdragsledare

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje enligt de villkor och
under de förutsättningar som framgår av beslutad projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande,
gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Innehållet i vägledningsdokumentet utgör en vägledning och innebär inte någon
inskränkning i den enskildes rätt att få sin ansökan prövad utifrån sina individuella
förutsättningar. Beviljad insats beslutas utifrån den enskildes behov.
Ekonomiska konsekvenser
Revideringen av vägledningsdokumentet bedöms inte ge några ekonomiska
konsekvenser.
Effekter för sammanhållen vård och omsorg
Vägledningen bedöms stödja och främja en sammanhållen vård och omsorg.
Barnperspektiv
Vägledningsdokumentet beskriver handläggningsprocesser avseende barn och
tydliggör i flera avseenden vikten av hänsyn till barnperspektivet.
Förvaltningens synpunkter
Syftet med revideringen av vägledningsdokumentet är att fortsatt ha ett enhetligt
synsätt vid bedömningar, utredningar och beslut för att säkerställa rättssäkerhet
och likabehandling inom olika lagområden genom att klargöra och beskriva vilka
kriterier som generellt gäller vid biståndsbedömning inom kommunalförbundet.
Förvaltningen använder dokumentet i det löpande arbetet för att säkerställa att
biståndsbedömningen sker rättssäkert och håller hög kvalitet.
Bilagor
1. Vägledning för handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlag, Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag om riksfärdtjänst samt Lag om
bostadsanpassningsbidrag.
2. Revideringsunderlag till vägledningsdokument.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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1. Inledning
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (benämns vidare som KSON) ansvarar
för flera verksamhetsområden, vilka framgår av förbundsordningen. I vägledningen beskrivs
de verksamhetsområden som omfattar insatser enligt Socialtjänstlagen (benämns vidare som
SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning, både fysiska och psykiska
funktionsnedsättningar, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (benämns vidare
som LSS), Lagen om riksfärdtjänst samt Lagen om bostadsanpassningsbidrag (benämns
vidare som BAB).
Norrtäljemodellen är ett samarbete mellan aktörer i Norrtälje som möjliggörs genom KSON.
Norrtäljemodellen ger KSON helt andra möjligheter än övriga kommuner i länet och landet
att finna och genomföra sammanhållna vård‐ och omsorgslösningar. Genom nära samarbete
mellan KSON, Region Stockholm, Norrtälje kommun och privata aktörer liksom det av
KSON helägda Tiohundra AB, kan unika lösningar som både är kvalitetshöjande och
kostnadseffektiva utvecklas.

1.1 Mål för KSON
Förbundsordningen är antagen av direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje. I förbundsordningen återfinns fyra mål:
1.
2.
3.
4.

God kvalitet i den sammanhållna vården och omsorgen
Tillgänglighet för individen
Hälsofrämjande och förebyggande insatser
Innovativa samarbeten som ger samordnings- och effektivitetsvinster

Dessa mål ska genomsyra handläggningsprocessen.

1.2 Syfte och utgångspunkter med vägledningsdokumentet
1.2.1 Syfte:
Syftet med detta vägledningsdokument är att KSON:s direktion härigenom ger stöd till
KSON:s förvaltning kring hur lagarna ska tillämpas i termer av ambitionsnivåer och kriterier.
Detta för att säkerställa enhetliga bedömningsgrunder utifrån varje enskild individs behov,
resurser och förmågor.





Att vara ett stöd för handläggarna att fatta individuella beslut.
Att beskriva vilka kriterier som generellt gäller för att individen ska beviljas bistånd
Att skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar och att säkerställa likartat stöd, d.v.s.
att biståndsbeslut fattas enligt samma bedömningsgrunder för personer med likartade
behov. Detta även för att öka rättssäkerheten.
Att klargöra hur SoL, LSS, BAB och Lagen om Riksfärdtjänst ska tillämpas inom
KSON.
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1.2.2 Utgångspunkter:
Vägledningen beskriver hur KSON ska verka för att individer med hjälpbehov ska få
möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden i ordinärt boende
med stöd av insatser och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Insatserna ska planeras i nära samverkan med den enskilde och om så önskas med
närstående/legal företrädare och/eller övrigt nätverk.
Den enskildes individuella omständigheter, behov och livssituation är styrande vilket
innebär att den enskilde kan beviljas mer eller mindre bistånd eller i annan form än
vad vägledningen anger. Alla beslut ska prövas mot gällande lagar, förordningar,
rättspraxis, förarbeten till lagstiftning eller bindande föreskrifter från Socialstyrelsen.
För att få en helhet i sitt arbete måste den som handlägger ett ärende göra en
sammanvägning av lagstiftning, etik, vetenskap och beprövad erfarenhet.
Vägledningsdokumentet revideras årligen.

1.3 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning
1.3.1. Kvalitetsledningssystem
Verksamheten ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (2009:11). KSON har upprättat ett digitalt ledningssystem, Kompassen.
Ledningssystemet ska säkerställa att de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten
följs. I denna beskrivs hur verksamheten ska arbeta för att planera, leda, kontrollera, följa upp,
utvärdera och förbättra verksamheten. Syftet med att arbeta i ett kvalitetsledningssystem är att
säkerställa KSON:s arbete för medborgarna genom ett enhetligt arbetssätt, tydligt ansvar och
bra rutiner.
1.3.2 Myndighetsutövning
KSON skiljer på myndighetsutövning och verkställighet av beslut.
KSON ansvarar för myndighetsutövning i form av att ta emot anmälan, ansökan, utreda, fatta
beslut om insatser, beställa och följa upp beslut. Beslut fattas enligt gällande
delegationsordning.
1.3.3 Verkställighet
KSON är beställare av insatser och överlåter verkställighet av insatser till av KSON godkända
utförare. Utförare kan godkännas antingen inom ramen för Lagen om valfrihetssystem
(2008:962), Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller genom direktupphandling. En del av
besluten verkställs också i egen regi genom Tiohundra.
1.3.3.1 LOV
KSON tillämpar Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom två områden;
 Kundval (som omfattar hemtjänst, hemrehabilitering och hemsjukvård)
 Särskilt boende för äldre
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Kundvalet för hemtjänst innebär att den som fått ett biståndsbeslut kan välja bland de utförare
som KSON har godkänt. Varje utförare ska också tillhandahålla hemsjukvård och
hemrehabilitering för de som har behov av det.
I samband med utredning informeras den enskilde om kundvalet och valbara utförare av
handläggaren. Om den enskilde inte kan eller vill välja utförare, trots stöd från företrädare,
tilldelas den enskilde en utförare utifrån turordningslistan för ickevalsalternativ. Byte av
utförare kan ske när som helst och sker genom kontakt med biståndshandläggare, bytet av
utförare sker inom fem dagar.
LOV inom särskilt boende för äldre innebär att den som beviljats särskilt boende kan framföra
önskemål om ett specifikt boende inom LOV. Önskemål tillgodoses så långt det är möjligt. Se
vidare tillämpningsanvisningar gällande köhantering och anvisning till korttidsboende och
särskilda boendeformer för äldre i Kompassen (Diarienummer: 2019-000251-739).
1.3.3.2 Utförare enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
KSON har ramavtal med utförare utifrån LOU. Godkända utförare verkställer beviljade beslut
och ansvarar för att genomföra de insatser som biståndshandläggaren har beställt.
1.3.3.3 Egen regi
Tiohundra har viss verksamhet som utförs i egen regi.
1.3.3.4 Direktupphandling
Om behovet inte kan tillgodoses genom utförare inom LOV, ramavtalade utförare eller inom
egen regi (Tiohundra), kan direktupphandling upprättas med externa utförare.

1.4 Målgrupper och definitioner
1.4.1 LSS
Personer med funktionsnedsättning som bedöms tillhöra någon av personkretsarna enligt 1 §
LSS.
 Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd.
 Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig
sjukdom.
 Personkrets 3: Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder
som uppenbart inte beror på ett normalt åldrande, om de är stora och förorsakar
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av
stöd
1.4.2 Socialpsykiatri
Personer som är 18 år eller äldre, som har en varaktig psykisk funktionsnedsättning och
därmed har väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa
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svårigheter kan bestå av funktionshinder, det vill säga begränsningar, som uppstår i relation
mellan en person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara direkt
effekt av funktionsnedsättningen.
1.4.3 Äldre personer
KSON definierar äldre som att man har fyllt 65 år.
1.4.4 Personer med funktionsnedsättning
KSON definierar personer med funktionsnedsättning som personer som har någon form av
nedsättning av funktionsförmågan. Det kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell nedsättning
som kan vara tillfällig eller varaktig.

2. Lagar, förordningar och styrdokument
Myndighetsutövningen vid KSON styrs av gällande lagstiftning, förordningar och andra
styrdokument inom verksamhetsområdet. Utöver gällande lagar så styr avtal, rutiner,
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och Boverkets föreskrifter handläggning och
dokumentation av ärenden. Hänsyn tas även till domar, FN:s konventioner, nationella
riktlinjer, samverkansöverenskommelser samt länsövergripande överenskommelser. Till hjälp
finns också denna vägledning.
Alla handläggare är skyldiga att ha god kännedom och vara uppdaterade om gällande
regelverk för sin målgrupp.

2.1 Äktenskapsbalken
Av

äktenskapsbalken (6 kap. 1 § ÄB) framgår att makar, var och en efter sin förmåga, ska
bidra till det gemensamma hushållet och till att personliga behov tillgodoses. Det innebär att
vuxna personer som lever i hushållsgemenskap normalt ger varandra viss praktisk hjälp.
En ansökan om bistånd med sådana serviceinsatser kan därmed avslås med hänvisning till att
en maka/make kan utföra insatsen i de fall där den anhörige inte själv har behov av sådana
insatser.
Att ha gemensamt hushåll innebär inte ett ansvar för den enskildes personliga omvårdnad. Vid
bedömning av omvårdnadsbehov ska bedömningen göras som om den enskilde vore
ensamstående.
Samma principer kan tillämpas för personer som har funktionsnedsättningar och som
sammanbor, har ingått partnerskap, delar hushåll med annan eller har hemmavarande barn
över 18 år. För att denna princip ska följas ska make/maka/ sambo/det vuxna barnet vara
hemmavarande, dvs. inte huvudsakligen befinna sig annan plats.
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2.2 Förvaltningslagen (2017:900)
Förvaltningslagen (FL) reglerar hur ärenden som rör enskilda ska handläggas av
myndigheten. I förvaltningslagen framkommer det att handläggningen av ett ärende ska
handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten
eftersätts.
Myndigheten ska vid handläggningen beakta möjligheten att själv hämta in upplysningar och
yttranden från andra myndigheter vid behov. Ett språk som är lätt att förstå ska eftersträvas.

2.3 Språklag (2009:600)
Syftet med lagen är att ange svenskans och andra språks ställning och användning i det
svenska samhället. Lagen syftar också till att värna svenskan och den språkliga mångfalden i
Sverige samt den enskildes tillgång till språk. Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat,
enkelt och begripligt.

2.4 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Inom KSONs verksamhet hanteras en stor mängd uppgifter som berör enskildas personliga
förhållanden. Dessa uppgifter skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighetsoch sekretesslagen (OSL). 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. 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.
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 med flera områden är dock offentlighetsprincipen
starkt begränsad av sekretess.
OSL 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 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.
Sekretessen gäller såväl gentemot enskild som mellan myndigheter. Inom en verksamhetsgren
(till exempel inom socialtjänsten) kan tjänstemän samråda med kollegor då det behövs för att
fullgöra de uppgifter som åligger tjänsten. Detta försvåras dock till följd av att socialtjänsten i
Norrtälje kommun består av två olika nämnder/myndigheter, KSON och socialkontoret.
Mellan dessa myndigheter råder sekretess.
Inom den psykiatriska tvångsvården kan uppgifter om enskild som vårdas enligt lag
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
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(LRV) lämnas mellan myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, om det
behövs för att den enskilde ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd.
Möjligheter till brytande av sekretess behandlas i paragraferna 25 kap. 12 § och 26 kap. 9 § i
OSL.

2.5 Dataskyddsförordningen GDPR
EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) har som syfte att
skapa enhetliga dataskyddsregler i hela Europa, och skydda enskilda personer mot kränkning
av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Förordningen innehåller
bl.a. bestämmelser om när personuppgifter får samlas in, hur de får behandlas samt hur de
registrerade ska informeras.
Dataskyddsförordningen GDPR gäller från den 2018-05-25 inom hela EU och ersätter
personuppgiftslagen (PUL). Förordningen innebär att skyddet för den enskildes personliga
integritet och personuppgifter stärks.

2.6 Barnkonventionen och barnperspektivet
2.6.1 Barnkonventionen
Från och med januari 2020 ges barnkonventionen ställning som lag vilket innebär att inför ett
beslut eller åtgärd ska ansvarig beslutfattare överväga om beslutet eller åtgärden direkt rör ett
enskilt barn eller barn som grupp (indirekt eller direkt) och i så fall på vilket sätt. Om
åtgärden eller beslutet bedöms få konsekvenser för barnet eller barnen ska hänsyn tas till de
mänskliga rättigheter som barn har enligt bland annat barnkonventionen.
Att säkerställa barnets rättigheter i åtgärder eller vid beslut som rör barn innebär att ha ett
barnrättsperspektiv. Barnkonventionen ska beaktas som en integrerad helhet, inte bara artikel
för artikel och det är viktigt att komma ihåg att flera artiklar i barnkonventionen kan
aktualiseras samtidigt.
2.6.2 Barnperspektivet
I SoL regleras lagar som svarar mot barnkonventionen.
För att uppmärksamma barns behov och för att få till stånd ett familjeorienterat arbetssätt
behöver socialtjänsten:
‐ Uppmärksamma om det finns berörda underåriga barn.
‐ Ge insatser så att barn inte behöver vara omsorgsgivare för sina närstående.
‐ Vid behov ge föräldrar stöd i sitt föräldraskap.
‐ Tillgodose barns behov utifrån ett anhörigperspektiv.
När en åtgärd eller insats rör ett barn ska, enligt 1 kap. 2 § SoL barnets bästa beaktas.
Bestämmelserna är avsedda att stärka barns ställning och innebär att när en åtgärd eller insats
rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter.
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Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Det ska så
långt som det är möjligt framgå i dokumentation och utredning hur barnets inställning ser ut.
Beroende på ålder och mognad ska handläggaren göra en bedömning om vilken information
som inte ska ges, eller till viss del ska ges.
Vid insatser enligt LSS till barn med funktionsnedsättning ska barnets bästa särskilt beaktas.
Det kan ibland tänkas uppstå vissa situationer där en ansökan om insats enligt LSS från en
vuxen som berör ett barn inte överensstämmer med barnets bästa. Normalt utgör detta inte
grund för att kunna avslå den begärda insatsen med hänsyn till barnets bästa. Däremot bör det
finnas möjlighet att se till barnets bästa på andra sätt, t.ex. i utformningen av utförandet av
insatsen eller med annat stöd.

2.7 Socialtjänstlag (2001:453)
2.7.1 Bärande principer
Portalparagrafen i SoL (2001:453) 1 kap. 1 § innehåller bärande principer som ska styra
myndighetsutövning och utförande:
 Demokrati och solidaritet
 Social trygghet och jämlikhet
 Aktivt deltagande i samhällslivet
 Människans ansvar för sin och andras sociala situation
 Utveckling av enskildas och gruppers egna resurser
 Självbestämmande och integritet
I SoL ingår en nationell värdegrund för äldreomsorgen (5 kap. 4 §). Den säger att arbetet
inom äldreomsorgen ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande. Av 5 kap. 5 § framgår också att äldre personer så långt det är möjligt ska
kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.
Beslut om bistånd som fattas enligt SoL, fattas i de allra flesta fall enligt 4 kap. 1 §. Beslut
enligt 4 kap. 2 § SoL får fattas om det finns särskilda skäl för det.
4 kap. 1 § innebär att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem
tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd enligt SoL. Biståndet skall utformas på ett
sådant sätt att den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå och stärker den enskildes
möjlighet att leva ett självständigt liv.
Uttrycket att "den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat
sätt" i 4 kap. 1 § SoL avser att markera den enskilde individens förstahandsansvar. Med detta
menas att den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som finns att tillgå innan rätten till
bistånd inträder (Prop. 1996/97:124 s.168.). Om behovet kan tillgodoses av den hjälpsökande
själv eller på annat sätt finns således ingen rätt till bistånd.
SoL är det yttersta skyddsnätet och träder inte in istället för rättigheter enligt annan
lagstiftning. Enligt gällande rättsläge har inte den enskilde en ovillkorlig rätt att välja av
vilken utförare det beviljade biståndet skall verkställas, med undantag för kundvalsutförare.
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Beslut om bistånd enligt SoL 4 kap. 1 § kan enligt SoL 16 kap. 3 § överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Vid alla ansökningar ska det utredas om behovet kan eller ska tillgodoses på annat sätt.
2.7.2 Skälig levnadsnivå
Det bistånd som beviljas enligt SoL ska ge den enskilde personen en skälig levnadsnivå.
Skälig levnadsnivå ger uttryck för vissa minimikrav vad gäller kvaliteten på den beviljade
insatsen. Vad som generellt är skälig levnadsnivå benämns i vissa insatser (se insatserna
nedan i dokumentet), men en helhetsbedömning måste alltid göras utifrån de särskilda
omständigheterna i varje enskilt fall, det vill säga den enskildes individuella behov.
Tillämpningen av skälig levnadsnivå kan variera för olika personer beroende på vilka behov
den enskilde har, likartade behov ska bedömas likvärdigt. Vad som kan anses innefattas i
begreppet skälig levnadsnivå definieras även fortlöpande i prejudicerande domar. Vid
bedömningen av vad som i det enskilda fallet ska ses som skäligt kan handläggaren vid
tveksamhet söka stöd i rättspraxis, denna vägledning samt vid gemensamma
ärendedragningar.
Begreppet "skälig levnadsnivå" ger enligt förarbetena uttryck for vissa minimikrav på insatsen
vad gäller kvaliteten. Vid bedömningen av vilken insats som kan komma i fråga måste det
göras en sammanvägning av olika omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet
som sådan, kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den
enskildes önskemål (Prop. 1996/97:124 s.91). Det kan således inte finnas en obegränsad frihet
för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnad; när likvärdiga insatser finns
att tillgå ges kommunen möjlighet att välja det billigaste alternativet. Det ankommer dock på
kommunen att i förekommande fall erbjuda sådana alternativ genom vilka den enskilde också
kan tillförsäkras en skälig levnadsnivå (jfr RÅ 1986 ref. 90).
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 behov och förutsättningar. Innehållet i insatserna eller typer av insatser är därför
inte preciserade i lagen. Det handlar i bred mening om vad den enskilde behöver 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.
En utgångspunkt för bedömningen av vad som är skäligt ska alltid vara den enskildes rätt till
ett tryggt och (så långt som möjligt) självständigt liv, trots den beroendeställning som inträder
då den enskilde blir i behov av stöd i sin vardag. En nyckel till vilka insatser som kan komma
i fråga är inte bara fysiska eller psykiska behov utan också den enskildes vardag innan
omsorgsbehovet uppstått. Att behov av stöd uppstår ska inte få hindra att den enskilde också
får stöd att fortsätta leva som tidigare i de delar av vardagen där funktionerna är intakta nog
för att tillåta det.
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2.7.3 Våld i nära relationer
Regleras i separat handlingsplan.
2.7.4 Anmälningsplikt
2.7.4.1 Anmälan angående barn
Enligt formuleringarna i 14 kap. SoL (2001:453), SoL, ska anmälan ske när
anmälningsskyldig ”får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa”. Samtliga anställda
på KSON (och dess utförare) har en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om de i
sin verksamhet/yrkesutövning får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
Skyldighet föreligger också att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse
för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.
Socialstyrelsen har föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer.
Den innehåller bland annat krav på rutiner för anmälningar till socialtjänsten om barn som
kan vara våldsutsatta eller kan ha bevittnat våld.
2.7.4.2 Anmälan till överförmyndarnämnden
Socialnämnden har enligt 5 kap. 3 § socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till
Överförmyndaren om de finner att god man eller förvaltare bör förordnas någon.
2.7.4.3 Anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah
Enligt 14 kap. 2 § SoL, kallad Lex Sarah, ska var och en som är verksam inom omsorgen om
äldre personer och för personer med funktionsnedsättning och får kännedom om allvarliga
missförhållanden anmäla detta. Se även Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2011:5). Med
missförhållanden, som ska rapporteras enligt 14 kap. 2 § SoL, avses såväl utförda handlingar
som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och
som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv,
säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Även en påtaglig risk för ett missförhållande ska
rapporteras samt ett bemötande av äldre och funktionshindrade som klart avviker från
grundläggande krav på respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. När
det gäller barn har handläggaren en skyldighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten.
Syftet med Lex Sarah är att kontinuerligt utveckla verksamheter, rätta till eventuella
missförhållanden, förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen samt att bidra till
att den enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den enskilde från missförhållanden.
Anställda ska genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till
den som bedriver verksamheten. Den som bedriver verksamheten ska utreda och avhjälpa
eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål. Den som bedriver
verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, ska snarast anmäla det till
Inspektionen för vård och omsorg IVO. På KSON är det avdelningschef som beslutar om
anmälan till IVO enligt gällande delegationsordning. Se lokala rutiner i Kompassen.
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2.7.4.4 Sekretessbrytande bestämmelser när djur far illa - Lex Maja
Enligt 10 kap. 20 a § offentlighets och sekretesslagen (2009:400) framkommer det att om den
som arbetar i hälso- och sjukvård eller socialtjänst påträffar misskötta djur i sin
tjänsteutövning är det under vissa förutsättningar tillåtet att bryta sekretessen. Det är först när
personalen bedömer att djurhållaren inte är villig eller saknar förmåga att vidta tillräckliga
åtgärder för att komma till rätta med problemet, som det bör komma i fråga att göra en
anmälan. Det kan också vara så att det uppstår en akut situation där det inte är möjligt att
diskutera problemen med djurhållaren.
Anmälan får göras antingen till länsstyrelsen eller till polisen. Det är länsstyrelsen som är
kontrollmyndighet för djurskydd. En anmälan till polisen görs framför allt om det händer
utanför kontorstid, att personalen uppmärksammar ett djur som är i akut behov av vård.
Anmälan ska begränsas till att handla om uppgifter om djuret och var djuret finns. Anmälan
behöver dock även innehålla nödvändiga uppgifter om djurhållarens identitet, adress och
eventuella andra kontaktuppgifter. Det är viktigt att tänka på att anmälan inte ska innehålla
information om den enskildes hälsotillstånd eller övriga personliga förhållanden.

2.8 Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
Rätt till riksfärdtjänst har den som är folkbokförd i Norrtälje kommun och som på grund av
stor och varaktig funktionsnedsättning som varar minst 6 månader måste resa på ett särskilt
kostsamt sätt.

2.9 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har tillkommit som en pluslag för
personer med vissa funktionsnedsättningar och är ett komplement till SoL. Syftet med
insatserna enligt LSS är att skapa så jämlika villkor som möjligt mellan människor med
funktionsnedsättning och andra människor. I detta avseende har SoL och HSL inte bedömts
tillräckliga.
Om den enskilde har rätt till insatser enligt LSS ska insatsen tillförsäkra goda levnadsvillkor.
Grundläggande principer enligt LSS ska bygga på självbestämmande och delaktighet.
Insatserna ska präglas av helhetssyn och kontinuitet och den enskildes resurser ska tas tillvara.
Enligt lagens förarbeten är målet med LSS att människor med omfattande
funktionsnedsättning ska kunna tillförsäkras goda levnadsvillkor och leva i gemenskap med,
och så likt, andra människor som möjligt. De insatser som ges enligt lagen ska utformas så att
de stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och att delta
aktivt i samhällslivet. Insatserna ska också utformas så att de svarar mot den enskildes
aktuella situation.
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2.9.1 Goda levnadsvillkor
Den enskilde ska genom 7 § LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor. Goda levnadsvillkor kan
ses som ett övergripande begrepp som anger kvalitet och nivå på de enskilda insatserna enligt
LSS vilka ska förebygga, minska följderna av och kompensera för funktionsnedsättningen.
Goda levnadsvillkor enligt LSS är att jämföra med den livsföring som kan anses vara normal
för personer i samma ålder, medan skälig levnadsnivå enligt SoL anger vad den enskilde
behöver för att klara sig.
De särskilda insatserna ska vara samordnade och utformade så att de stärker den enskildes
möjligheter att leva ett självständigt liv och kunna delta aktivt i samhällslivet. Insatserna
måste grundas på de behov och önskemål som den enskilde tycker är angelägna för att kunna
leva så självständigt och oberoende som möjligt.

2.10 Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB) har till syfte att, genom bidrag till olika
bostadsanpassningsåtgärder, ge personer med olika funktionsnedsättningar ökade möjligheter
till ett självständigt liv i den egna bostaden. De åtgärder som utförs syftar till att den enskilde
ska kunna utföra dagliga aktiviteter i sin bostad samt kunna förflytta sig till och från bostaden.
Arbetet med bostadsanpassningsbidrag styrs även av Plan- och bygglagen (PBL) samt
Boverkets Byggregler (BBR). Tillsynsmyndighet är Boverket.

2.11 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Enligt lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) ska kommun
och region samverka för trygg och säker utskrivning. Se vidare under 3.1.

2.12 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) reglerar att det i huvudsak finns en tydlig fördelning av
hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunen och regionen. I lagen avses hälso- och
sjukvård som åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och
skador, sjuktransporter, och omhändertagande av avlidna.
Regionens ansvar att medicinskt förebygga, utreda och behandla psykisk skada eller störning
framgår av 1 och 3 § HSL. Kommunen ansvarar för basala hemsjukvårdsinsatser för personer
i bostäder med särskild service enligt SoL och LSS samt personer som vistas på daglig
verksamhet enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL.
Region Stockholm ansvarar för följande insatser vad gäller såväl somatisk som psykiatrisk
specialistvård:
 Medicinsk utredning (inkl. bedömning av psykisk funktionsnedsättning), hälso- och
sjukvård, behandling och rehabilitering i såväl öppen- som slutenvård.
 Behandling och beroendevård i öppen och sluten vård för missbrukare med psykisk
sjukdom. Hälso- och sjukvårdsinsatser vid hem för vård och boende (HVB).
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2.13 Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) kompletterar HSL med regler som tar sikte på tvång
inom den psykiatriska vården. Förutsättning för tvångsvård är att patienten har en allvarlig
psykisk störning och på grund av detta har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som
inte kan tillgodoses på annat sätt än genom intagning på sjukvårdsinrättning för
dygnetruntvård och att samtycke för intagning från patienten saknas.
2.13.1 Öppen psykiatrisk tvångsvård
Öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) innebär att LPT kan bedrivas utanför
sjukvårdsinrättningen och förutsätter bl.a. att patienten behöver iaktta särskilda villkor för att
kunna ges nödvändig psykiatrisk vård. För att vårdformen ska fungera krävs ett nära
samarbete mellan huvudmännen, d.v.s. regionen och kommunen. En samordnad vårdplan ska
upprättas och skickas med när chefsöverläkaren ansöker hos Förvaltningsrätten om vård enligt
öppen psykiatrisk tvångsvård.

2.14 Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) gäller rättspsykiatrisk vård efter beslut av domstol.
2.14.1 Öppen rättspsykiatrisk vård
Samma förutsättningar som vid öppen psykiatrisk tvångsvård gäller. För patienter som ges
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning i form av rättspsykiatrisk öppenvård
(RPÖV) ska det dessutom särskilt beaktas vilka villkor som behövs för att motverka risken för
återfall i brottslighet som är av allvarligt slag.

2.15 Föräldrabalk (1949:381)
Föräldrabalken reglerar föräldrarnas ansvar samt företrädare (god man, förvaltare). Även
anhörigbehörighet regleras i lagen (se rubrik 9.5).

2.16 Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk stärker den enskildes möjlighet till att
kommunicera på sitt hemspråk i vardagen och vid kontakt med myndighet.
Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar och språken är
finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. (Se rubrik 8 om Finskt
förvaltningsområde)

3. Samverkan
Samverkan ska ske regelbundet med andra samhällsorgan samt brukar- och
anhörigorganisationer, kring målgruppens behov. Vi har en nära samverkan med
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socialkontoret i Norrtälje som finns beskriven i Kompassen. En samverkansrutin mellan
biståndsavdelningarna på KSON finns för att underlätta handläggning.
Handläggaren har ett ansvar att samverka med andra huvudmän och samarbetspartners under
utredningens gång och under verkställighet efter samtycke från enskild.
Ansvar att samverka formuleras i 3 kap. 5 § SoL samt 15 § LSS. I 15 § LSS beskrivs även
handläggarens skyldighet att ge information om LSS till en medborgare vid behov.

3.1 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, LUS, som gäller från
den 2018-01-01, innebär att kommunerna ska vara betalningsansvariga för patienter som är
utskrivningsklara inom regionens slutna hälso- och sjukvård. Den nya lagen gör det tydligare
att socialtjänsten och den öppna hälso- och sjukvården måste börja planera inför patientens
utskrivning i god tid. Syftet är att skapa en trygg och säker utskrivningsprocess och att
enskilda inte ska behöva vistas på sjukhus i onödan utan ska få de insatser som behövs för
utskrivning.
Den nya lagen ställer krav på att slutenvården och öppenvården ska utföra vissa centrala
uppgifter i processen, som att skicka ett inskrivningsmeddelande och en underrättelse om att
patienten är utskrivningsklar, överföra information vid utskrivningen samt kalla till en
samordnad planering. Lagen ska följas när en patient är i behov av insatser från både kommun
och region efter utskrivning. Den länsövergripande riktlinjen och de två rutinerna gäller även i
Norrtälje kommun och den lokala rutinen bygger på denna. Se Kompassen.

3.2 SIP (samordnad individuell plan)
Av 2 kap. 7 § SoL framgår det att när den enskilde har behov av insatser både genom SoL och
HSL ska kommunen tillsammans med regionen upprätta en samordnad individuell plan,
kallad SIP. Planen ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att
den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till att den
upprättas. Arbetet med planeringen ska påbörjas utan dröjsmål.
Planen ska upprättas tillsammans med den enskilde eller dess juridiska företrädare.
Närstående ges möjlighet att delta i arbetet med planen och om den enskilde så önskar.
I planen ska det framgå:
 vilka insatser som behövs
 vilka insatser respektive huvudman ska svara för
 vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen
 vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen (lag
2009:981).
Den individuella planen ska förvaras i akten och det ska i journalen framgå att en individuell
plan finns. I de fall personen inte samtycker till att planen upprättas ska detta även
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dokumenteras, likaså ska det dokumenteras om och på vilka grunder handläggaren gör
bedömningen att individuell plan inte är aktuell.

4. Handläggning enligt SoL och LSS
4.1 IBIC
Utredningen och bedömningen som utgör underlaget för myndighetens beslut genomförs med
stöd av Individens behov i centrum (IBIC). IBIC är en modell som utgår från regelverket för
handläggning och dokumentation inom socialtjänsten och omfattar både handläggare och
utförare inom vård och omsorg.
Sjukvård- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun beslutade 2014 om att införa Äldres
behov i centrum (ÄBIC), nu Individens behov i centrum (IBIC), ett behovsinriktat och
systematiskt arbetssätt för de som arbetar med personer oavsett ålder eller
funktionsnedsättning utifrån SoL och LSS och omfattar handläggning och utförande.
Syftet med IBIC är att vara ett stöd för handläggaren och utföraren när de ska identifiera och
beskriva individens behov, resurser, mål och resultat. Det är individens behov som behöver
styra vilka insatser som kan erbjudas och hur de sedan ska utformas. IBIC är bland annat tänkt
att bidra till att handläggningen blir tydligare och lättare att förstå, skapa delaktighet för
individen, öka rättssäkerheten genom likvärdig handläggning, samt att ge underlag till
individ- och verksamhetsuppföljning samt statistik på individ-, lokal-, och nationell nivå.
För att strukturerat beskriva individens behov, resurser, mål och resultat, används
Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). ICF
används som gemensamt språk både inom handläggning och utförande och möjliggör att
korrekt information kan återanvändas och följa individen. Mer information finns i Kompassen
och på Socialstyrelsen.se
Handläggningsprocessen följer IBIC och återfinns i ledningssystemet Kompassen och här
följer en sammanfattning.

Endast LSS
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4.2 Samtycke
Det krävs samtycke från den enskilde som anmälan/ansökan gäller för att, vid behov, kunna
inhämta information som är nödvändig för utredningen eller för att kunna föra vidare
information till berörda parter som inkommit till biståndsavdelningarna på KSON.
Det finns sekretessbrytande bestämmelser i lagstiftning tex vid brott, till IVO och till
överförmyndaren i vissa fall som beskrivs i 10 kap. Offentlighet och sekretesslagen.
Sekretess hindrar att anmälaren blir informerad om vad som händer efter anmälan, sträng
sekretess gäller.
Särskild sekretesslagstiftning finns gällande enskilda som pga. kognitiv nedsättning inte kan
ge sitt samtycke, så kallad menprövning enligt 26 kap. 1 § Offentlighets- och Sekretesslagen.
Föräldrabalken följs gällande juridiska företrädare, ombud, fullmakt, god man och förvaltare.
När det genom ansökan, anmälan eller på annat sätt kommit uppgifter till myndighetens
kännedom ska handläggaren bedöma om behovet faller inom myndighetens ansvarsområde
eller om den ska hänvisas till annan myndighet eller verksamhet enligt förvaltningslagen eller
11 kap. SoL.
Om bedömning görs att åtgärd ska vidtas inleds en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL. Om
personen avstår från att ansöka om bistånd ska ingen utredning påbörjas. I de fall
handläggaren bedömer att behov föreligger trots att personen avstår från ansökan kan
motivationsarbete eller anmälan till annan myndighet vara aktuell.

4.3 Aktualisering enligt SoL
En aktualisering innebär att ett ärende aktualiseras hos KSONs förvaltning. Detta kan ske
genom en anmälan, en ansökan eller information på annat sätt.

4.4 Förhandsbedömning enligt SoL
En förhandsbedömning är en första bedömning av utsatta personers hjälpbehov.
Inom socialtjänsten kan förhandsbedömningar bara ske i frågor där myndigheten själva avgör
om en formell utredning ska öppnas eller inte. Förhandsbedömning är därför inte aktuell vid
ansökan om bistånd eller vid olika begäran om yttrande till domstol och liknande utan ska
användas vid anmälan som rör vuxna, unga eller barn. Syftet med en förhandsbedömning är
att avgöra om en utredning ska inledas eller inte.

4.5 Ansökan SoL
Ansökan kan enligt förvaltningslagen tas emot skriftligt eller muntligt och behöver inte vara
utförligt beskriven för att utredas. För den enskilde individen är en skriftlig ansökan på en
ansökningsblankett förenat med högre rättssäkerhet. Biståndshandläggaren erbjuder ett
informerande samtal för att ge den enskilde en möjlighet att förtydliga sin frågeställning eller
om det oklart vilka områden i livsföringen som utredningen behöver omfatta. Om den
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enskilde avstår från informerande samtal ska detta dokumenteras. Det informerande samtalet
leder till en förtydligad frågeställning som kan vara oförändrad mot den ursprungliga
frågeställningen/ansökan, det kan också synliggöra nya behov som behöver omfattas av
utredningen. Den enskilde kan också ta tillbaka hela eller delar av ansökan.

4.6 Ansökan / begäran LSS
LSS innehåller tio insatser. Nio av dessa (9 § 2-10 LSS ) är möjliga att begära/ansöka om hos
KSON. En ansökan/begäran kan lämnas skriftligen eller muntligen av den enskilde eller
genom legal företrädare. När ansökan inkommit till myndigheten ska en utredning inledas
utan dröjsmål.
De som är behöriga att begära insatser enligt LSS är:
 Vuxna personer från 18 år. Vuxna ska själva begära insatser men kan företrädas
av ett ombud med fullmakt.
 God man eller förvaltare, i de fall vuxna personer saknar förmåga att på egen
hand ta ställning i frågan.
 Barn som är 15 år men som inte fyllt 18 år, och som har förmåga att ta ställning
ska begära insatsen tillsammans med vårdnadshavare.
 Vårdnadshavare om insatsen avser barn under 15 år.
 Vårdnadshavare om insatsen avser barn som fyllt 15 år men inte 18 år och som
saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan.
Om ett barn som har fyllt 15 år har förmåga att ta ställning och inte vill ansöka om insats
enligt LSS kan ingen utredning inledas.
Identifiera vad den enskilde vill ha. Det är viktigt att ansökan är tydligt formulerad. Ansökan
utgör ramen för vad som ska prövas. Hjälp den enskilde att formulera sin ansökan så att den
motsvarar vad den enskilde vill få prövat. Det är viktigt att försäkra sig om att sökanden
förstår vad den ansöker om och vilka beslut som är möjliga utifrån ansökan.

4.7 Personkretsbedömning för LSS
LSS omfattar inte alla personer med funktionsnedsättning. För att få ta del av insatser enligt 9
§ LSS, så måste individen ha en personkretstillhörighet enligt 1 § LSS. För att kunna göra en
behovsprövning enligt LSS ska man således först utreda om den enskilde har en
personkretstillhörighet.
I 1 § LSS definieras personkretsarna i tre punkter:
Punkt 1 - Personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd
För att den enskilde ska omfattas av personkrets 1 så krävs det att den enskilde har diagnosen
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
Diagnosen ska vara medicinskt styrkt genom intyg. Det ska framgå att diagnosen ställts innan
personen fyllt 16 år, under utvecklingsåren. Om diagnosen ställs senare i livet, ska det av
anamnesen framgå att svårigheterna funnits under personens uppväxt/utvecklingsår.
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Punkt 2 - Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder
efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
För att den enskilde ska omfattas av personkrets 2 så ska den enskilde ha förvärvat en
hjärnskada med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar i vuxen
ålder. Funktionsnedsättningarna ska vara så betydande att den enskilde behöver stöd och hjälp
för sin livsföring.
Inom denna personkrets kan personer som har drabbats av t.ex. olycksfall, tumör eller
hjärnblödning ingå. Även personer inom yrkesverksam ålder som i tidig ålder har fått en
diagnos som påverkar de kognitiva funktionerna kan bedömas ingå i personkrets 2. Det måste,
utöver diagnosen, kunna styrkas att den enskilde har en betydande intellektuell
funktionsnedsättning. Personkretstillhörigheten ska styrkas genom intyg av läkare och
eller/psykolog. Ofta krävs det att intyget skrivs av en person som har specialistkompetens från
t.ex. neurologklinik eller hjärnskadecenter.
Om personen nyligen har fått en hjärnskada ska det beaktas att personen kan komma att
återhämta sig och återfå funktioner. Därav kan det finnas anledning att vänta med
personkretsbedömningen tills det gått ca 6 månader från då skadan inträffade.
Punkt 3 - Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som
uppenbart inte beror på ett normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd
Personkrets 3 omfattar personer som har andra varaktiga och omfattande fysiska eller
psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande.
Funktionsnedsättningarna ska vara stora och förorsaka betydande svårigheter för den dagliga
livsföringen och därmed ett omfattande behov av hjälp och stöd. För att omfattas av lagen ska
samtliga kriterier vara uppfyllda.
Personkretsen är inte diagnosstyrd, vilket innebär att det inte behövs en viss sorts diagnos för
att få rätt att omfattas av personkrets 3. Funktionsnedsättning och funktionsförmågor ska vara
styrkta genom intyg.

4.8 Utredning SoL och LSS
Utgångspunkter för utredning är att den ska inledas och bedrivas skyndsamt utan att
rättssäkerheten eftersätts samt att den ska vara tydlig och lätt att förstå. Utredningen ska
enbart ta sikte på att utreda vilka behov den enskilde har som är kopplade till ansökan. För att
förstå vad som är individens verkliga behov måste handläggaren ta reda på vad som är
individens aktuella problem och hur mycket det begränsar individens dagliga liv. Vid
bedömningen beaktas den enskildes önskemål.
Om handläggning blir väsentligt försenad, tar mer än sex månader, ska handläggare informera
enskild om varför handläggning försenas. Det finns möjlighet för den enskilde att begära
beslut och handläggare ska informera om detta. Se 11§ samt 12§ förvaltningslagen.
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4.8.1 Förenklad handläggning SoL
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ger rätt till personer som är
folkbokförda i Norrtälje och är 75 år och äldre, att få insatserna trygghetslarm, inköp en gång
i veckan, städ var tredje vecka och tvätt genom förenklad biståndshandläggning. Vid en
ansökan genom förenklad handläggning görs inte någon behovsbedömning, handläggaren
inhämtar endast nödvändig information om t ex val av utförare, boende,
hälsa/funktionsnedsättning som har betydelse för utförandet av insatsen. Process för förenklad
handläggning finns i Kompassen.
4.8.2 Inhämta fakta
När ansökan har inkommit påbörjas en utredning av behovet för att kunna komma fram till
om den enskilde har rätt till den ansökta insatsen. Bedömning görs utifrån den enskildes
livsförhållanden, den enskildes fysiska, sociala, medicinska och psykiska behov, hur hälsan
påverkar behovet och funktionen, egna möjligheter och sociala nätverk. Vid bedömningen om
lämplig insats och dess utförande beaktas effektivitet och god ekonomisk hushållning.
Biståndshandläggaren kommer fram till bedömningen genom att utreda behovet av den
ansökta insatsen. Den sökande ska vara delaktig så långt det är möjligt. Information till
utredningen inhämtas genom telefonsamtal, hembesök eller annan kontakt.
Informationen ska i första hand inhämtas från den enskilde. För att få tillräckligt underlag kan
biståndshandläggaren, med samtycke från den enskilde, även inhämta information från nära
anhöriga, hemtjänsten eller annan omsorgspersonal samt kontaktperson. Läkarintyg kan i
vissa fall begäras in. I utredningen ska det tydligt framgå vem som uppger vad. Samla
information om det som är väsentligt för att bedöma behovet av insats som ansökan avser.
Samla inte mer information än vad som är nödvändigt för att kunna bedöma behovet. T.ex.
om ansökan avser kontaktperson är det exempelvis relevant att samla information om den
enskildes sociala situation samt förmågor och förutsättningar kopplat till denna.
Biståndshandläggaren inhämtar fakta, information från den sökande. Uppgifter om relaterade
faktorer, sådant som påverkar den enskilde positivt/stödjande, negativt/hindrande eller saknas
helt i dennes omgivning samt nedsättningar- och avvikelser i kroppens funktioner som
påverkar den enskildes möjlighet att genomföra uppgifter, handla eller vara delaktig.
Biståndshandläggaren ska även inhämta information om hur den enskilde vill kunna utföra
aktiviteter och vilket mål denne har. Det är viktigt att inhämta uppgifter både om den
enskildes begränsningar, egna resurser och möjligheter till att utföra aktiviteter eller delar av
dessa. Utred och ställ frågor om t ex bostadsanpassning, hjälpmedel, ansökt om färdtjänst,
uppsökt vård eller annat som kan underlätta och minska behovet av hjälp samt för att öka
självständighet.
Skriv också egna iakttagelser som du gör och som har relevans för utredning av behovet.
4.8.3 Kommunicering
För att den enskilde ska underrättas om uppgifterna har vi en kommunikationsskyldighet. I de
fall då den enskilde har intresse av att beslutet meddelas omedelbart behövs ingen
kommunicering. I samband med kommuniceringen av utredningen ska tid för att inkomma
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med synpunkter på denna ges. Förslagsvis minst en vecka. Kommunicering ska helst ske
skriftligt från oss men kan även ske muntligt. Vid avslag ska alltid hela utredningen
kommuniceras skriftligt. Se 25 § förvaltningslagen. Allt material som är av betydelse för
beslutet ska informeras sökande eller dess företrädare.
4.8.4 Bedöma behov
Behovsinventering som omfattar behov, resurser och mål görs innan insatsen bestäms och är
utgångspunkten för både insatsens utformning och genomförande.
För att bedöma behovet gör biståndshandläggaren en sammanvägd bedömning och analys av
alla inhämtade uppgifter från den enskilde, eventuella andra parter och lägger till sina egna
iakttagelser för att beskriva det bedömda funktionstillståndet, nuläget och det avsedda
funktionstillståndet som är målet. Bedömningen av nuläget ska göras utifrån hur den enskilde
kan genomföra aktiviteter i den omgivning som den befinner sig i och med eventuella
hjälpmedel som personen har. Biståndshandläggaren gör sedan en bedömning av hur stor
begränsningen är i nuläget och hur stor den kan förväntas bli. Denna bedömning görs med
hjälp av en fastställd skala.
För att beskriva den enskildes behov inom olika områden i livsföringen används följande
livsområden inom IBIC:
-

Lärande och att tillämpa kunskap
Allmänna uppgifter och krav
Kommunikation
Förflyttning
Personlig vård
Hemliv
Mellanmänskliga interaktioner och relationer
Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv
Samhällsgemenskap, socialt- och medborgerligt liv
Känsla av trygghet
Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående

En behovsbeskrivning bör omfatta uppgifter om den enskildes livssituation i de delar som är
relevanta för behovsbedömningen. Relevanta uppgifter kan vara bakgrund,
funktionsnedsättning, diagnos, hälsotillstånd, funktionsförmågor samt eventuella
konsekvenser av dessa. Hänsyn tas till familjesituation, hjälpmedel, bostad, nätverk,
skola/utbildning/förskola/skolbarnomsorg, arbete och
arbetslivserfarenhet/sysselsättning/daglig verksamhet, intressen (fritid, aktiviteter), deltagande
i samhällslivet, tidigare, pågående eller planerade insatser från andra huvudmän eller från
socialtjänsten, erfarenheter och resultat av dessa.
Bedömningen ska alltid ske utifrån den enskildes individuella behov och resurser. Samma
insats kan ha olika innehåll för olika personer beroende på individuella resurser och
begränsningar.
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Hur insatserna ska utformas bedöms utifrån den enskildes egna resurser och behov.
Stödjande/tränande insatser ska syfta till att den enskilde genom praktiskt eller emotionellt
stöd bibehåller eller tränar upp sina egna förmågor genom att själv delta på något sätt.
Behovet kan också tillgodoses med kompenserade insatser om de egna resurserna är
begränsade, insatsen utförs då av någon annan, till exempel hemtjänsten.
Mål ska i möjligaste mån formuleras tillsammans med den enskilde och utgår från den
enskildes individuella behov, det som är särskilt viktigt för individen och vad denne vill att
insatsen ska leda till. Biståndshandläggaren tar även ställning till om det är aktuellt med ett
eller flera övergripande mål för den enskilde. Även de övergripande målen formuleras, om
möjligt, tillsammans med den enskilde.
Av bedömningen ska också framgå hur länge den enskilde kan förväntas vara i behov av
insatsen. Vid tidsbegränsade beslut ska målformuleringen beskriva vad som ska vara uppnått
när insatsen avslutas.

4.8.4.1 Gemensamt hushåll SoL och LSS
Makar har ett gemensamt ansvar för praktiska sysslor i hemmet enligt 1 kap. 4 §
äktenskapsbalken.
Insatsen ska inte ta över den icke biståndsbedömda makens/makans/sambos/partners ansvar
för skötsel av det gemensamma hushållet.
I en familj där vuxna lever i hushållsgemenskap är utgångspunkten för bedömningen att man
normalt ger varandra viss praktisk hjälp vid skötsel av hemmet. Däremot kan det personnära
omvårdnadsbehovet inte anses ligga inom ramen för vad man 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.
I de fall som den omsorgsbehövande får hjälp med personnära omvårdnad av en anhörig som
den lever i hushållsgemenskap med kan vissa serviceinsatser beviljas som en form av
avlastning.
4.8.4.2 Föräldraansvar
Omvårdnadsarbetet för barn med funktionsnedsättning kan vara mer omfattande än vad som
kan betraktas som normalt föräldraansvar. Hjälpbehov och de insatser som går utöver vad
som anses vara normalt för ett barn i motsvarande ålder utgör grunden för bedömningen av
behovet.
4.8.4.3. Om vårdnadshavare är oense
Enligt 6 kap. 13a § föräldrabalken har Socialnämnden i Norrtälje möjlighet att besluta att
vidta åtgärder när två vårdnadshavare inte är överens. Socialnämnden får besluta att åtgärden
får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets
bästa. Åtgärden gäller enbart insatserna biträde av kontaktperson, avlösarservice i hemmet
och korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS.
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4.8.4.4 Behovsbedömning SoL
För varje livsområde/underrubrik ska följande frågor besvaras:
1. Har den enskilde ett behov av det som ansökan gäller (för valt livsområde) för att uppnå
skälig levnadsnivå?
2. Kan den enskilde tillgodose behovet själv?
3. Kan behovet tillgodoses på annat sätt?
Ex: Finns det andra åtgärder den enskilde först behöver pröva innan bistånd för behovet kan
komma i fråga? Andra personer/instanser som kan tillgodose behovet? Eller finns det andra
mindre ingripande insatser som kan tillgodose behovet?
4.8.4.5 Behovsbedömning LSS
1. Har den enskilde behov av det som ansökan gäller för att uppnå goda
levnadsförhållanden?
2. Är behovet tillgodosett på annat sätt?
4.8.4.6 Samlad bedömning
I den samlade bedömningen ska biståndshandläggaren ta ställning till ansökan med den
insamlade informationen.
Den samlade bedömningen ska innehålla:
- Beskrivning av den sökandes behov
- Bedömning om behov/önskemål som berättigar till stöd enligt SoL eller LSS.
- Om behov föreligger erbjuder handläggaren insats som tillgodoser de behov som
konstaterats för att uppnå skäliga levnadsvillkor enligt SoL eller goda
levnadsvillkor enligt LSS.
- Om behov inte föreligger görs en motivering för avslag.
Av den samlade bedömningen ska det framgå vilka behov som enligt handläggarens
bedömning berättigar till insats.
- Bedömningen avslutas med en sammanfattande mening av vilken/vilka insatser
som bedöms tillförsäkra sökanden en skälig levnadsnivå enligt SoL eller goda
levnadsvillkor enligt LSS.

4.8.5 Ta ställning till hur biståndet ska utformas
Om ansökan är person- eller platsspecifik behöver biståndshandläggaren ta hänsyn till det i
den samlade bedömningen. Beroende på ansökans formulering innebär ett bifallsbeslut
antingen:
1. En allmän rätt till en viss insats. När den enskilde inte har specificerat sig får vi själva
utforma verkställigheten av insatsen.
2. En rätt till en insats utformad på ett visst sätt (omfattning, specifikt
boende/kontaktperson). När den enskilde har ansökt om en viss utformning av insatsen
blir det en del av beslutet.
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OBS: Rätt till en insats på exempelvis ett specificerat boende eller med en specifik
kontaktperson ska enbart beviljas om behovet inte kan tillgodoses på andra boenden eller
genom någon annan som kontaktperson. Det ska vara välmotiverat varför behovet bara
kan tillgodoses genom det specificerade.
4.8.5.1 Ta ställning till om beslutet ska tidsbegränsas eller gälla tillsvidare
Tidsbegränsa alltid ett beslut då det kan antas att den enskildes behov av insatsen kan komma
att förändras inom en överskådlig tid. Det ska övervägas och motiveras i varje enskilt fall om
det är lämpligt med en tidsbegränsning och hur lång den ska vara.
Om ett beslut tidsbegränsas och önskan om att beslut ska gälla tillsvidare finns, ska det
hanteras som ett avslag och även det gå att överklaga.

4.9 Beslut
Beslut ska fattas skyndsamt utan att rättssäkerheten eftersätts, det betyder att utredningens
steg ska vara avslutade innan beslut kan fattas. Om det är biståndshandläggaren eller chef som
fattar beslutet framgår av gällande delegationsordning.
Vid akut behov av insatser utanför kontorstid har Trygghetsjouren delegation på att fatta akut
beslut om hemtjänstinsatser. Beslutet gäller under begränsad period till dess att ordinarie
handläggare kan fatta beslut.
Den enskilde får ett skriftligt beslutsmeddelande skickat till sig. Om det finns en företrädare
görs en överenskommelse med den om vart beslutet ska skickas. Ställning tas om hela
utredningen ska skickas eller endast beslutsmeddelandet. Vid avslagsbeslut ska hela
utredningen skickas. Om det på grund av den enskildes behov, eller om särskilda skäl
föreligger som gör att det inte är möjligt att underrätta skriftligt, kan den enskilde underrättas
muntligt.
Ett generellt beslutsunderlag som gäller en insats enligt SoL och LSS ska innehålla uppgifter
om:
1.
2.
3.
4.

Den enskildes uppfattning om sina behov och hur dessa kan tillgodoses,
Den bedömning som har gjorts av den enskildes behov,
Vad som ligger till grund för beslutet (ex. utlåtanden, hembesök, SIP)
Den bedömning som har gjorts av den enskildes förmåga att själv tillgodose sina
behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt och eventuellt andra insatser som
övervägts.
5. Målet eller målen för den insats som föreslås.
6. Personkretsbedömning (endast för LSS)

4.9.1 Av beslutstexten ska framgå
Det är beslutstexten som är juridiskt bindande och som ska verkställas. Beslutet får inte vara
otydligt eller tvetydigt.
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Av beslutstexten ska tydligt framgå:
 Vilket förbehåll som finns för att ändra beslutet (t.ex. om personen får ändrade
förhållanden, om personen flyttar, beviljas andra insatser osv)
 Vilket bistånd den enskilde beviljas
 Beslut enligt vilken lag och lagrum
 Under vilken period beslutet gäller
 Vilket bistånd som avslås, helt eller delvis
 Information om besvärshänvisning vid behov
 Datum för beslut
 Beslutsfattare
 Skäl för motivering av avslag måste vara sakliga och utgå från den enskildes
faktiska livsförhållanden samt hänvisa till något eller flera av följande:
- hur den ansökta insatsen kan tillgodoses på annat sätt
- att den ansökta insatsen överskrider skälig levnadsnivå
- att den ansökta insatsen faller utanför SoL och myndighetens ansvarsområde,
dvs. omsorg för individer som pga. sjukdom eller funktionsnedsättning inte
uppnår skälig levnadsnivå med hänvisning till var de ska vända sig med sin
ansökan för att få den behandlad av rätt instans. T. ex så beviljar inte
biståndshandläggare på KSON försörjningsstöd eller bostad för personer utan
tillgång till skälig bostad/hemlösa och hänvisas till den myndighet som
ansvarar för detta.

4.10 Beställning
Efter att ett beslut om en insats har fattats ska beställning skickas till utföraren för
verkställande. Utföraren behöver tillräcklig information för att kunna utföra uppdraget på ett
bra sätt. Utföraren skall däremot inte ha för mycket information som exempelvis information
om andra insatser om det inte finns ett specifikt samtycke för detta.
Följande uppgifter är viktiga för utföraren:
 Vad som ingår i uppdraget
 Relaterade faktorer
 Bedömt och avsett funktionstillstånd, beskrivning av nuläge vilka behov,
begränsningar och resurser den enskilde har inom aktuella livsområden samt
individuella mål, vad insatsen ska leda till och vad som är viktigt för den enskilde.
 Övergripande mål
Beställningen utgör grunden för genomförandeplanen som utföraren upprättar tillsammans
med den enskilde.

4.11 Verkställighet
När ett beslut har fattats ska en beställning på insatsen skickas till aktuell utförare som
ansvarar för att verkställa insatsen så snart som möjligt. Ofta finns det behov av längre eller
kortare tidsplanering med den enskilde för att utförandet av insatsen ska kunna sätta igång.
Om verkställighet av en beslutad insats dröjer på grund av att insatsen inte finns tillgänglig
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kan den enskilde erbjudas andra insatser i avvaktan på att den beslutade insatsen kan
verkställas.
Handläggaren ska ta hänsyn till den enskildes önskemål om var insatsen ska utföras. Insatsen
ska i största möjliga mån planeras med den enskilde och möjlighet till inflytande ska ges för
hur insatsen ska utföras. Den enskilde har dock ingen ovillkorlig rätt att få kräva var insatsen
ska utföras eller hur lång tid en insats skall ta. När likvärdiga insatser finns att tillgå, där den
enskilde bedöms uppnå skäliga/goda levnadsvillkor inom samtliga, väljs det mest
kostnadseffektiva alternativet.
Biståndshandläggaren bevakar att beslutet har verkställts, vid dess frånvaro bevakar annan
biståndshandläggare detta.
Om en insats inte blir verkställd på grund av att den enskilde tackar nej måste
ställningstagande göras huruvida behov av insatsen fortfarande föreligger, beslutet kan
därmed komma att omprövas.
Beslutade insatser som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum rapporteras in till
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).
4.11.1 Genomförandeplan
Utföraren ska upprätta en genomförandeplan i dialog med den enskilde. Det ska ske inom 2
veckor från att beställda insatsen verkställts. Genomförandeplanen ska vara införd i
beställarens digitala verksamhetssystem Procapita/Life Care för de utförare som har
Procapita/Life Care, övriga använder egna dokumentationssystem och skickar via post till
KSON.
Genomförandeplanen ska beskriva hur, vad, när och av vem den beviljade insatsen ska
genomföras utifrån beställningen. Genomförandeplanen är den arbetsinstruktion som den
utförande personalen har med sig till den enskildes hem och utför insatserna utifrån.
Delaktighet i framtagande av genomförandeplanen är viktig och även att det i
genomförandeplanen beskriver personens delaktighet.
4.11.2 Individuell plan enligt LSS
I samband med att en insats beviljas enligt LSS erbjuds den enskilde en individuell plan enligt
10 § LSS. Information om detta ges skriftligt i beslutstext. Syftet med en individuell plan är
att den enskilde ska ges möjlighet att bestämma över sitt eget liv och påverka sin egen
situation.

4.12 Uppföljning
Uppföljning sker kontinuerligt och omprövning kan ske vid förändrade behov eller väsentligt
förändrad livssituation. Biståndshandläggaren följer upp beslutet tillsammans med den
enskilde eller dess företrädare med utgångspunkt från beställningen och genomförandeplanen.
Med samtycke, hämtas information från utförare och vid behov kan information hämtas från
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andra tex. anhöriga, Försäkringskassan eller läkare. En grundläggande inriktning är att ett
beslut som är uppföljt vid rätt tidpunkt verkar förebyggande och gynnar tidig upptäckt av
förändring i behovet.
Vid uppföljningen värderas måluppfyllelse utifrån de individuella mål som ställts upp. Det
kompletteras med individens upplevelse av livskvalitet (om insatsen påverkat individen i
riktning mot de uppsatta övergripande målen) samt en uppföljning av insatsens kvalitet (hur
väl insatsen har genomförts enligt planeringen och individens uppfattning om insatsens
kvalitet).
Om genomförandeplanen motsvarar beslutet och den enskilde inte har något att tillägga kan
utförandet fortsätta utan ytterligare kontroll från biståndshandläggarens sida.
En uppföljning av beviljat bistånd som gäller tillsvidare ska göras minst en gång per år eller
då man uppmärksammas på att den enskildes behov kan ha förändrats. En uppföljning av
beviljat bistånd som är tidsbegränsat ska göras i god tid inför att beslutet går ut, samt då man
uppmärksammas på att den enskildes behov kan ha förändrats. Om ett tidsbegränsat beslut ska
fortgå är det viktigt att ett nytt beslut fattas innan det tidigare beslutet löpt ut.
Att tänka på vid uppföljningar: Har insatsen tillgodosett behoven? Har insatsen tagits emot av
den enskilde? Har insatsens mål uppnåtts, helt eller delvis? Har något förändrats i den
enskildes situation sedan det senaste beslutet om bistånd fattades? Är förändringen väsentlig
och påverkar förändringen den enskildes rätt till fortsatt insats? Är målet med biståndet
detsamma som tidigare? Ska insats utformas på samma sätt som tidigare? Vad behöver
eventuellt justeras för att nå målet med biståndet? Annan insats, annan verkställighet, annan
omfattning? Behövs bistånd fortfarande för att uppnå skäliga levnadsvillkor? Kan den
enskilde tillgodose behovet själv? Kan behovet tillgodoses på annat sätt?
Observera att gynnande beslut inte får återkallas mot den enskildes vilja om det inte uppstått
väsentliga förändringar i den enskildes behov av insatsen eller i den enskildes livssituation
(exempelvis blivit sambo). Ett återkallande av beslut förutsätter också att det av det
ursprungliga beslutet framgått att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas. Ett
återkallande av beslut är också ett beslut som den enskilde ska kunna överklaga, och ska
hanteras därefter.
En uppföljning kan leda till:
 en ny ansökan och ny utredning
 biståndshandläggaren bedömer att behovet ska omprövas vilket leder till en ny
utredning
 insatserna kan löpa på som planerat, nytt bevakningsdatum läggs.
Uppföljning av gynnande beslut för den enskilde ska ske årligen eller vid behov.
Tidsbegränsade beslut följs upp inom tidsramen för beslutet. Ambitionen är att följa upp
beslut som rör barn oftare än en gång om året, med anledning av att barn utvecklas och
hjälpbehovet är mer föränderligt.
Om personen flyttar från kommunen avslutas insatsen omgående.
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4.12.1 Beslut inom hemtjänst följs upp enligt följande tidsramar:
1 år:
Beslut upp till 80 timmar.
8 - 12 månader:
Beslut 80 - 120 timmar/månad.
3 månader:
Beslut 120 - 250 timmar löper över tre månader.
2 - 3 månader:
Beslut där biståndshandläggaren bedömer att behovet kan avta.
14 dagar:
När digitala insatser beviljats och efter hemkomst från sjukhus/korttidsvistelse.

4.13 Överklagan
Ett beslut kan endast överklagas av den enskilde själv eller av ett ombud med fullmakt. Vid
avslag på ansökan har den enskilde rätten att överklaga beslutet. Besvärshänvisning medföljer
beslutet och i den framgår hur man överklagar, vilken tid man har på sig (tre veckor) från det
att man tagit del av beslutet samt vart överklagan ska skickas. Handläggaren tar del av
överklagan och gör en bedömning om en omprövning av beslutet ska göras eller om
överklagan ska skickas till Förvaltningsrätten. Se delegationsordningen om vem som har
delegation vid överklagan. Handläggare ansvarar för att vid begäran vara den enskilde
behjälplig med överklagan. Detta innebär att handläggaren hjälper den enskilde med
skrivelsen där det ska anges vilket beslut som överklagan gäller samt den enskildes argument
om varför beslutet enligt hen är felaktigt. Skrivelsen ska dateras och den enskilde ska skriva
under överklagan.
En överklagan ska ställas till förvaltningsrätten, men skickas till KSON som hanterar och
vidarebefordrar till förvaltningsrätten tillsammans med kopia på utredning och ansökan varpå
ärendet diarieförs, se rutin i Kompassen. Den enskilde ska ha inkommit med överklagan till
KSON inom tre veckor från den dag den enskilde fick del av beslutet.

4.14 Dubbelbemanning
Intyg krävs från tex arbetsterapeut. Ska vara uteslutet att det inte går att tillgodose behov med
utrustning/hjälpmedel. Individuell bedömning görs utifrån personen behov. Bedöms ej för
arbetsmiljöskäl.
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4.15 Vanliga insatser enligt SoL
Den enskilde kan ha behov av och få beviljat andra insatser än de nedanstående. Då gör
biståndshandläggaren en bedömning av vilken individuellt utformad insats som är den
lämpliga för att uppnå skälig levnadsnivå.
Samma insats kan ha olika innehåll för olika personer beroende på individuella behov och
egna resurser. Vissa personer kan behöva stöd med alla moment i en insats, andra har endast
behov av vissa moment och klarar övriga på egen hand och ytterligare andra kan behöva stöd
och vägledning för att tillsammans med personal kunna utföra momenten. En individuell
bedömning görs alltid där hänsyn tas till individuella förutsättningar för att stödja
självständighet samt ha ett rehabiliterande och funktionsbevarande synsätt. Det kan till
exempel avse stöd att skriva inköpslista och planera inköpet för en person som kan gå till
affären och handla på egen hand men har svårt att planera och ta initiativ.
Nedan beskrivs vad som i vanligtvis kan ingå i en insats och eventuella kriterier som ska
uppfyllas för att beviljas insatsen.
4.15.1 Hemtjänst
Hemtjänst ges som ett individuellt behovsprövat bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. Den sökande
har rätt att ansöka om stöd och hjälp och få det prövat.
En väl fungerande hemtjänst är grunden för att den enskilde med ett omfattande hjälpbehov
ska kunna bo kvar i sin bostad. Alla som har hemtjänst ska känna sig trygga med den vård och
omsorg som de får i hemmet. Hemtjänst kan ge stöd och tillgodose behov inom ett eller flera
livsområden. Beskrivning av livsområden finns i Kompassen.
Enligt rättsfall så kan avslag ges med motiveringen att behovet kan tillgodoses med en annan
insats än den ansökta om det innebär en betydligt mindre kostnad. T.ex. om det är betydligt
mer kostnadseffektivt med insatsen särskilt boende och den ansökta insatsen är hemtjänst
(idag går gränsen vid 130 tim./månad) kan det efter en individuell prövning bli avslag på
hemtjänsten med motiveringen att behovet kan utifrån skälig levnadsnivå tillgodoses på
särskilt boende.
4.15.1.1 Hemtjänst i form av service
4.15.1.1.1 Att städa bostaden

Den som av olika skäl inte klarar av att sköta hemmet t ex som att städa kan få hjälp med det,
om det inte kan tillgodoses på annat sätt. Det anses skäligt att hjälp med städning beviljas var
tredje vecka. Vid särskilda behov, till exempel allergi, kan städning beviljas oftare men då
måste behovet styrkas till exempel med ett läkarutlåtande. För ensamboende beviljas städning
av två rum och kök, hall samt hygienutrymme. För makar eller andra sammanboende kan tre
rum ingå om två sovrum används. Om bostaden är större städas inte hela bostaden vid varje
tillfälle. Den sökande ska själv tillhandahålla städutrustning.

54

34 (69)

Beroende på vad den sökande själv kan uträtta, kan städningen omfatta dammsugning och
våttorkning av golv, dammtorkning, rengöring av kök och hygienutrymme. Under ett
kalenderår kan avfrostning och rengöring av kyl/frys, ugn, spis och spisfläkt samt fönsterputs
utföras 1-2 ggr inom ramen för städning, som då byts mot del av ordinarie städning vid något
tillfälle.
Uppsnyggning
För den som bedöms ha särskilda behov av ytterligare städinsats kan uppsnyggning beviljas
mellan städtillfällena. Det kan till exempel vara extra städning av hygienutrymmen,
avtorkning av bänkar eller en kort dammsugning.
4.15.1.1.2 Att tvätta

Den som inte klarar av att sköta sin tvätt kan få hjälp med det om inte behovet kan tillgodoses
på annat sätt. Hjälp med tvätt kan ges om det finns tillgång till tvättmaskin i bostaden eller
tvättstuga i anslutning till fastigheten.
Utgångspunkten är att det är skäligt att få hjälp med tvätt en gång varannan vecka. Vid
särskilda skäl, till exempel inkontinens, kan det vara nödvändigt att få hjälp med tvätt och att
bädda rent oftare. Beroende på vad den enskilde själv klarar kan tvätt av kläder, sortera, hänga
samt vika och lägga in tvätt i skåp eller garderober ingå. I hjälp med tvätt inkluderas även
tvätt av sängkläder. Strykning ingår endast i undantagsfall för särskilda tillfällen. Mangling
ingår inte.
Den som inte själv klarar av att bädda rent i sin säng kan få hjälp med det i samband med
tvätt-insatsen.
4.15.1.1.3 Att bädda

Bäddning ingår inom ramen för andra beviljade insatser och behöver då framgå av
utredningen men kan även beviljas separat utifrån behov.
4.15.1.1.4. Att skaffa varor och tjänster - inköp

Den som inte på egen hand klarar att skaffa varor och tjänster, t ex inköp av dagligvaror, kan
få hjälp med detta om det inte kan tillgodoses på annat sätt. Inköp av dagligvaror en gång per
vecka anses som skälig levnadsnivå om inte särskilda skäl föreligger. Inköp kan även
innebära hjälp med att planera och skriva nota och att ställa in inköpta varor. Idag ökar
hemleverans av matkassar och beställning på internet, om den enskilde hellre önskar och
ansöker om hjälp med att beställa varor på internet ska även detta alternativ utredas som en
möjlighet som främjar de egna resurserna. Hjälp med andra inköp än dagligvaror kan beviljas
utifrån individuella behov.
Apoteksärenden ryms inom ramen för att skaffa varor och tjänster men även här ska de
kostnadsfria hemleveranstjänsterna tas i beaktande som ett mer kostnadseffektivt alternativ.
4.15.1.2 Hemtjänst i form av omvårdnad
Personer som på egen hand inte kan sköta sin personliga omvårdnad eller delar av den kan
beviljas bistånd för detta. Personlig omvårdnad omfattar personliga insatser som behövs för
att tillgodose den sökandes fysiska, psykiska, sociala och kulturella behov. Omsorgsinsatserna
anpassas noga efter den enskildes behov. Det är viktigt att den enskilde själv får utföra det han
eller hon klarar av för att bevara sina förmågor och av integritetsskäl. Handläggaren bedömer
vad den enskilde behöver hjälp med utifrån den enskildes behov, resurser och önskemål.
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Personlig vård kan handla om att tvätta sig, toalettbesök, att klä av- och på sig, att äta och att
utföra kroppsvård. Se rutin i kompassen, insatser och schablontider.
4.15.1.2.1 Att tvätta sig

Insatsen kan innebära hjälp med att sköta sin hygien, som att tvätta hela eller delar av
kroppen, torka sig, borsta tänderna, raka sig och att kamma sig.
Dusch kan innebära hjälp med att tvätta de delar av kroppen som den sökande inte klarar på
egen hand samt att tvätta håret och att torka kropp och hår efteråt. Efter avslutad dusch ingår
att ställa iordning badrummet.
4.15.1.2.2 Toalettbesök

I insatsen toalettbesök kan det ingå hjälp att ta sig till och från toaletten, hjälp med
toalettbesöket samt hjälp att ta av och på kläder i samband med toalettbesöket. Även byte av
inkontinenshjälpmedel eller tömning av kateter, tömma och rengöra toaletthink eller
urinflaska.
Vid behov ingår även hjälp med att tvätta händer och att sköta nedre hygien i samband med
toalettbesök.
4.15.1.2.3 Av- och påklädning

Hjälp med att klä sig kan både innebära hjälp med att klä av och på sig, ta av och på skor samt
vid behov hjälp att välja lämplig klädsel. Hjälp att sätta på stödstrumpor som inte är
ordinerade kan ingå. Det behöver inte innebära hjälp med alla kläder utan även stöd vid avoch påklädning av enstaka plagg.
4.15.1.2.4 Förflyttning

I de insatser som förflyttning normalt ingår i (till exempel morgonhjälp, toalettbesök) läggs
inte ytterligare beslut om förflyttning. Det kan dock beviljas som en separat insats om det
finns behov av hjälp med att förflytta sig vid andra tillfällen och kan då innebära till exempel
förflyttning till och från säng under dagen.
4.15.1.2.5 Måltid

Måltid kan innebära hjälp att värma färdiglagad mat eller enklare matlagning alternativt stöd
vid enklare matlagning samt mellanmål. Insatsen kan även omfatta att duka, servera och
finfördela maten eller ta fram hjälpmedel och att hjälpa till med att äta. Att plocka undan efter
maten och diska kan också ingå vid behov. Det kan också innebära att sitta med vid maten
som sällskap, stöd eller för att uppmuntra till att äta. Insatsen kan även innebära hjälp att
beställa matlådor från butik eller restaurang eller annan individuell lösning.
4.15.1.2.6 Tillsyn

Tillsyn kan beviljas för ett kortare besök för att se att allt är som det ska eller för att underlätta
i vardagen för personer med stor fallrisk. Tillsynen kan också beviljas vid ett betydande behov
för att skapa trygghet och minska oro i de fall trygghetslarm inte anses tillräckligt. Tillsynen
kan utföras som ringtillsyn för att skapa trygghet eller påminna om t ex måltid om
handläggaren beviljat detta i samråd med den enskilde, ska dokumenteras i journalanteckning.
Utförare kan inte ersätta beviljade tillsynsbesök med ringtillsyn om detta inte är förankrat med
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handläggare, kan heller inte användas för att påminna om medicin som är delegerad HSLinsats.
4.15.1.2.7 Nattillsyn

Vid behov av tillsyn på natten för trygghet är digital nattillsyn det första alternativet. Tillsyn
på natten i form av besök kan beviljas vid behov av t e x vändning i sängen, toalettbesök, byte
av inkontinenshjälpmedel, kateterpåse samt vid oro och ångest där nattkamera inte kan ge den
tryggheten. Stödet omfattar de moment som den enskilde inte klarar på egen hand.
Nattillsynen omfattas inte av kundvalet och utförs av TioHundra ABs trygghetsjour och
nattpatrull mellan 22.00-07.00.
4.15.1.3 Personligt anpassat stöd
Insatsen personligt anpassat stöd används när det behöver finnas utrymme för flexibilitet vid
de beviljade insatserna. Det beskrivs så tydligt som möjligt vad insatsen ska innehålla. Denna
insats ska vara väl motiverad utifrån den enskildes behov.
Den enskilde kan t ex beviljas hjälp vid telefonsamtal, stöd att tillsammans med den enskilde
nyttja enkla digitala tjänster och internet som inte innebär handhavande av inloggningsuppgifter, att tillsammans med personal gå igenom post samt beställa färdtjänst och
liknande, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
Den enskilde kan vid behov få hjälp med att påminnas och få stöttning i vardagen det kan t ex
gälla att planera, hantera och genomföra uppgifter. T ex att personalen påminner om att
duscha eller laga mat eller att vara ett stöd i genomförandet tillsammans med den enskilde.
4.15.1.4 Egenvård
Egenvård är till för enskilda som behöver hjälp med enklare hälso- och sjukvårdsinsatser som
ryms inom vad som räknas till egenvård. Det vill säga insatser som legitimerad yrkesutövare
inom hälso- och sjukvården bedömt att den enskilde själv kan utföra eller utföra med hjälp
från någon annan. Det kan till exempel handla om hjälp med stödstrumpor eller ögondroppar.
Den enskilde ska själv kunna ge instruktioner om hur och i vilken omfattning insatsen ska
utföras. Till ansökan om egenvård ska den enskilde inkomma med ett egenvårdsintyg från
legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården.
4.15.1.5 Annat bistånd
Kan vara när den enskilde, för att uppnå skälig levnadsnivå, har behov av särskilt utformat
bistånd som inte bedöms inrymmas under de ovan angivna insatskategorierna. Insatser som
dessa ska alltid föredras på ärendedragning och med gruppledare. Denna insatskategori skall
användas sparsamt och enbart i undantagsfall.
4.15.1.6 Övrigt
Storstädning, skötsel av husdjur och snöskottning är exempel på insatser som inte beviljas i
normalfallet och rättsfall tar upp att det inte anses ingå i hemtjänst och är utanför skälig
levnadsnivå.
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4.15.2 Boendestöd
Insatser i form av boendestöd syftar till att ge stöd för att utveckla och/eller bibehålla den
enskildes egna förmågor och resurser. Insatserna ska vara utformade på ett sådant sätt att de
innebär en "hjälp till självhjälp" där insatserna ges och utformas med målsättningen att öka
den enskildes oberoende och självständighet.
Den enskilde, som på grund av psykisk funktionsnedsättning, möter betydande svårigheter i
sin livsföring, ska få möjlighet att delta i samhällets gemenskap. Den långsiktiga
målsättningen med boendestödet kan bland annat vara att den enskilde, tillsammans med
boendestödjaren, ska utveckla strategier och rutiner som möjliggör att individen på sikt ska
kunna klara sin vardag på egen hand. Ett mål kan även vara att bibehålla fungerande
funktioner.
Behov av boendestöd anses inte föreligga om personen behöver bestående hjälpinsatser som
kontinuerligt måste utföras åt den enskilde. Den enskildes hjälpbehov kan i dessa fall vara av
sådan art, t.ex. personlig omvårdnad och serviceinsatser i hemmet, att rätt till bistånd i form
av avgiftsbelagd hemtjänst föreligger. Behov av boendestöd anses inte heller föreligga om den
enskilde genom egen förmåga kan tillgodose sitt behov eller få det tillgodosett på annat vis.
Boendestödet kan innebära:
 Stödjande insatser, t.ex. stöd för att stärka självförtroende, stöd för att förmå
den enskilde att fatta egna beslut, stöd för att förmå den enskilde att lita till sin
egen förmåga samt stöd att sortera post och planera inköp etc.
 Pedagogiska insatser som t.ex. att motivera/träna den enskilde att sköta hem
och hushåll, att handla i affärer, att vistas i offentliga miljöer, att åka allmänna
kommunikationer och i övrigt hjälp att planera och att skapa struktur.
 Aktiverande insatser för att bryta passivitet, d.v.s. att motivera den enskilde till
olika aktiviteter som t.ex. att sköta den personliga omvårdnaden, att utföra
hemarbete, att komma ut på olika aktiviteter, att delta i sysselsättning m.m.
 Ledsagning om det är en stödjande funktion för att den enskilde ska klara att
ombesörja en personlig angelägenhet utanför hemmet, t.ex. om individer inte
självständigt klarar av med behöver hantera stressande situationer som
exempelvis läkarbesök. Ledsagning genom boendestöd är inte samma sak som
ledsagning genom hemtjänsten.
 Hjälp att, vid behov, ta kontakt med myndigheter, hälso- och sjukvård, hjälp
och stöd att utföra egenvård. (Hälso- och sjukvårdsinsatser kräver alltid
delegation och ges inte inom ramen för boendestöd).
 Boendestöd kan kombineras med hemtjänstinsatser.
4.15.3 Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv
Alla ska ha en möjlighet att komma ut från sin bostad och vistas ute regelbundet. Vidare ska
alla ha möjlighet att leva ett socialt liv, ha gemenskap med andra, kunna delta i religiösa
aktiviteter eller åtnjuta medborgerliga rättigheter, såsom att rösta. Det är angeläget att i
bedömningen beakta den enskildes behov och önskemål av utevistelse och sociala aktiviteter.
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4.15.3.1 Social kontakt
Social kontakt kan innebära ett besök t ex för att läsa tidningen, samtala, vistas utomhus eller
fika. Insatsen beviljas de personer som saknar eget socialt nätverk.
4.15.3.2 Promenad
Promenader är en viktig motion och kan på sikt motverka ökat vårdbehov.
Promenad innebär hjälp av personal vid promenader i närområdet eller bara hjälp att komma
ut från bostaden och vistas ute en stund. Hjälp med att klä på- och av ytterkläder och/eller
motiveras att komma ut ingår i promenad. Det bedöms vara skäligt med en lite längre, eller
två kortare promenader per vecka.
4.15.3.3 Ledsagning/ledsagarservice enligt SoL
Ledsagning syftar till att bryta isolering som kan uppstå på grund av funktionshinder eller
bristande socialt nätverk. Genom ledsagning ska den enskilde ges möjlighet att delta i
samhällslivet, fritidsaktiviteter, religiösa- och kulturella aktiviteter. Ledsagning beviljas om
den enskilde inte kan ta sig ut utan stöd från annan person. I normalfallet beviljas ledsagning
upp till fyra timmar i månaden som kan fördelas fritt och kan endast användas innevarande
månad. Ledsagning till läkarbesök ska i första hand ske genom sjukresor med extra service.
Kundvalsutföraren bekostar själv sina eventuella kostnader i samband med ledsagning.
Ledsagning används om insatsen är återkommande varje vecka eller månad och
ledsagarservice används vid ett enstaka tillfälle.
4.15.3.4 Kontaktperson
Syftet med insatsen kontaktperson är att erbjuda en social kontakt som kan ersätta eller
komplettera kontakten med anhöriga och/eller vänner och på så vis bryta den enskildes
isolering och underlätta ett självständigt liv i samhället. Isolering kan i detta sammanhang
t.ex. tolkas som en upplevelse av utanförskap hos den enskilde, att den enskilde lever ett
tillbakadraget liv och är i avsaknad av sällskap eller behöver bryta från enbart destruktiva
relationer. Kontaktperson enligt SoL ska hjälpa den enskilde i personliga angelägenheter.
Kontaktpersonens väsentligaste uppgift ska vara att fungera som ett personligt stöd och hjälpa
till på olika sätt. En kontaktperson kan tillsammans med den enskilde genomföra olika
aktiviteter och uppmuntra hen till att ta egna initiativ och knyta egna kontakter. En
kontaktperson ska också söka hjälpa den enskilde till en meningsfylld fritidssysselsättning.
Det är samtidigt viktigt att kontaktpersonen inte "tar över" vad den enskilde kan göra själv
utan i stället söker aktivera personen.
I specialmotiveringen (s. 529, prop. 1979/80:1 s. 227 ff.) framkommer att det viktigt att
nämnden på olika sätt medverkar till att bryta den isolering som kan följa av t.ex. en
funktionsnedsättning men att nämnden även i övrigt ska ge den enskilde det stöd och den
hjälp som hen behöver.
Vad innebär det att vara kontaktperson
Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete. Kontaktperson är en frivillig
insats och kan inte tillsättas mot någons vilja.
 Syftet med uppdraget är att främja sociala kontakter och människors utveckling.
 Att vara en medmänniska och vän.
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 Att ge råd och stöd i vardagssituationer.
 Att vilja bygga upp en relation som varar en längre tid.
Hur ofta kontaktpersonen och den enskilde ska ha kontakt beslutas av biståndshandläggaren.
Överenskommelsen skrivs mellan kontaktperson och den enskilde och ansvaret ligger hos
kontaktsekreteraren. Avtal skrivs mellan kontaktperson och KSON och skrivs av
kontaktsekreteraren.
Insatsen ska ses som ett icke professionellt stöd av någon med stort engagemang och intresse
för andra människor. Något krav på särskild yrkeskompetens ställs inte. Detta innebär att
insatsen inte kan beviljas när kravet på specialkompetens är alltför omfattande. I
kontaktpersonsinsatsen ingår aldrig omvårdnadsinsatser. Arvode och omkostnad
administreras av kontaktsekreterare. Att tänka på är att kontaktpersonen får ersättning från
kommunen för sitt uppdrag med arvode och omkostnadsersättning. Vid mer komplicerade
uppdrag ska insatsen inte användas. Insatsen är avgiftsfri för den enskilde.
Behovet anses redan tillgodosett när behovet av sociala kontakter är tillgodosett på annat sätt
genom t.ex. arbetsgemenskap, stöd från anhöriga/vänner, fritidsverksamhet eller annan social
gemenskap.
4.15.3.5 Dagverksamhet
Enligt 5 kap. 4 § SoL är Socialnämnden i en kommun skyldig att ge äldre människor en
möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i en gemenskap med andra.
Dagverksamhet beviljas personer som på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
inte kan tillgodoses behovet av social gemenskap och stimulering utanför det egna hemmet.
Dagverksamhet är förebyggande och syftar till att ge ett utbud av olika aktiviteter som
stimulerar till social gemenskap med andra samtidigt som det bryter social isolering aktiverar
och bevarar funktioner hos den enskilde. Dagverksamheten syftar även till att ge närstående
stöd och avlösning för att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet. Det bedöms skäligt att
få dagverksamhet en dag per vecka och andra insatser beaktas vid bedömning tex ledsagning,
växelvård och avlösning. Alla ansökningar som gäller dagverksamhet mer än en dag i veckan
lyfts vid ärendedragning med flera handläggare. Hjälp med den personliga omvårdnaden som
behövs för den enskilde under dagen ingår.
4.15.3.6 Meningsfull sysselsättning
Enligt SoL ska kommunen medverka till att personer med psykiska funktionsnedsättningar får
en meningsfull sysselsättning. Sysselsättning beviljas som individuellt behovsprövat bistånd
enligt 4 kap. 1 § SoL. Sysselsättning erbjuds personer som inte kan stå till arbetsmarknadens
förfogande. Insatserna ska ha individuell målsättning och uppföljning.
Syftet med sysselsättning är ett ge den enskilde ökade möjligheter att delta i samhällets
gemenskap och att leva som andra. Insatserna ska anpassas efter vars och ens behov och
förutsättningar och ge utrymme för flexibla lösningar när det gäller målsättning, aktiviteter
och närvarotid. Den enskilde ska vara delaktig och kunna påverka insatsens utformning.
Sysselsättningen kan ha olika syfte för olika personer.
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Målet kan t.ex. vara:
 Att ge ett aktivt innehåll under dagen och bidra till sociala kontakter och en
fungerande vardagsstruktur.
 Att öka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.
 Att bidra till den personliga utvecklingen, öka delaktigheten i samhället
och på sikt möjlighet till en eventuell påbörjan av arbetsträning eller
liknande.
Insatsen meningsfull sysselsättning ges till personer med långvarig psykisk
funktionsnedsättning. För att beviljas sysselsättning ska den enskilde vara utredd i sin nedsatta
förmåga att stå till arbetsmarknadens förfogande. Insatsen riktar sig till personer som är i
arbetsför ålder. Behov bedöms inte föreligga om den enskilde kan tillgodogöra sig en
sysselsättning genom egen förmåga eller om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Studier
anses i de flesta fall utgöra en form av sysselsättning.
4.15.4 Trygghetslarm
Trygghetslarm kan beviljas om den sökande känner oro, har ökad fallrisk eller av annan
anledning har behov av att tillkalla personal för att få snabba hjälpinsatser. Trygghetslarm kan
beviljas under förutsättning att individen kan förstå och ta emot instruktion om hur
trygghetslarmet fungerar. För att insatsen trygghetslarm ska kunna verkställas behöver
brukaren ge vald hemtjänstutförare tillgång till nyckel till bostaden.
Trygghetslarmet ingår i kundvalet.
Dagtid mellan kl. 07.00–22.00 utförs larminsats av den valda hemtjänstutföraren i kundvalet.
Nattetid kl. 22.00-07.00 utförs larminsatsen av TioHundra AB.
4.15.4.1 Tillfällig vistelse på annan adress
Vid tillfälligt byte av adress bedöms det skäligt att kunna göra det en gång per år och under en
sammanhängande period av minst sex veckor.

4.15.5 Digitala insatser
Digitala insatser i hemmet omfattar digital nattillsyn, påminnelselarm samt GPS-larm. Alla
digitala insatser beviljas med tidsbegränsade beslut på maximalt ett år. Uppföljning sker
kontinuerligt årligen med undantag för GPS-larm och påminnelselarm som även följs upp 14
dagar efter installation. Insatserna främjar självständighet och integritet då tekniken kan
medföra att den enskilde klarar sig längre utan besök av personal i sitt hem.
4.15.5.1 Digital tillsyn
Digital nattillsyn är det alternativ till fysisk tillsyn som vi i första han ska använda där
behovet av insats på natten ej är omvårdnad utan tillsyn för ökad trygghet. Genom digital
tillsyn slipper kunden bli väckt av att personal kommer in i bostaden. En individ kan ha behov
av både fysisk och digital tillsyn. Den digitala tillsynen sker nattetid.
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Vid digital nattillsyn installerar trygghetsjouren en kamera, i samråd med enskild, på den plats
där tillsynen ska genomföras. Trygghetsjouren utför sedan tillsynen via kameran på i förväg
överenskomna tider. Detta innebär att trygghetsjouren loggar in i kameran och då får upp en
bild och ljud i realtid, inga inspelningar kan göras via kameran. Skulle trygghetsjouren
uppmärksamma något avvikande öppnas kameran igen efter ett par minuter. Visar bilden
fortfarande det avvikande skickas nattpatrullen hem till enskild.
4.15.5.2 Påminnelselarm
Påminnelselarm är ett samlingsnamn för olika installationer som kan ersätta påminnelser av
hemtjänstens personal. Den huvudsakliga målgruppen är personer med demenssjukdom eller
annan kognitiv svikt där man önskar behålla känslan av självständighet i största möjliga
mån. Annan bedömning kan göras utifrån behov. Exempel på påminnelselarm är gå-ut larm,
dörrlarm, rörelsesensorer, passivitetslarm och röstpåminnelser. Systemet för påminnelselarm
utformas och installeras efter individens behov. Påminnelselarmen är alltid kopplade till
trygghetsjouren som tar emot larmen och distribuerar eventuella insatser till hemtjänst eller
nattpatrull.
Vid bifall av påminnelselarm kan ledljus erbjudas till individen för fallprevention. Ledljuset
är kopplat till en rörelsesensor. Uppföljning efter installation av påminnelselarm ska ske första
gången två veckor efter installation.
4.15.5.3 GPS-larm
GPS-larm är ett bärbart trygghetslarm som enbart fungerar utomhus. Målgruppen för GPSlarm är personer som är aktiva men där fallrisk och/eller otrygghet vid utevistelse föreligger.
Personer med demenssjukdom är inte en målgrupp för GPS-larm, detta på grund av risken att
skapa falsk trygghet. För att beviljas GPS-larm måste individen komma ihåg att ta med sig
larmet, ha förmåga att larma samt kunna ladda GPS-larmet, vilket behöver göras regelbundet
varje dag. GPS-larmet är till för att öka individens trygghet under självständiga förhållanden.
GPS-larmet kan beviljas istället för ledsagning eller promenad från hemtjänst. Vid installation
av GPS-larm kommer trygghetsjouren att göra en GPS-positionering för att kontrollera om det
finns tillräcklig täckning i det område där larmet ska användas. Där fullgod täckning inte
uppnås kan GPS-larm ej installeras och beslutet avslutas. GPS-larmet är kopplat till
trygghetsjouren som tar emot larmen. När individen larmar kan trygghetsjouren tala med
individen genom GPS-enheten och vid behov söka individen via GPS-positionering.
Två veckor efter installation av GPS-larm skall handläggaren göra en första uppföljning. Se
uppföljningsrutin "Rutin uppföljning GPS-Larm" i Kompassen.

4.15.6 Stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående
Stöd ska erbjudas för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är
långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder, enligt 5
kap. 10 § SoL. Både den närstående som får vård och stöd samt den anhörige som ger vård
och stöd kan ha rätt till insatser enligt 4 kap. 1 § SoL. Vanliga insatser som beviljas för att
avlasta närstående är växelvård, avlösning i hemmet, dagverksamhet, ledsagning och olika
former av hemtjänst.
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4.15.6.1 Avlösning i hemmet
Anhöriga som vårdar närstående kan försumma sina egna behov och drabbas av utmattning
samt fysisk och psykisk ohälsa. Vårdsituationen kan också kännas påfrestande då det kan vara
svårt att upprätthålla ett socialt umgänge. Avlösningen i hemmet kan ge den anhörige
möjligheten att få egen tid, uträtta sysslor eller egna aktiviteter utanför hemmet eller att få vila
och avkoppling hemma i bostaden medan hemtjänstpersonal tar med den närstående utanför
hemmet. Stödet ska vara individuellt anpassat och utformat i samråd med berörda parter.
Avlösning i hemmet kan möjliggöra kvarboende.
Avlösning i hemmet beviljas då anhöriga som vårdar en närstående och är sammanboende
samt är i behov av vila, kunna uträtta ärenden och ha egen aktivitet. Det förutsätter att den
vårdade personen är i behov av tillsyn och ej kan lämnas ensam. Normalt beviljas avlösning i
hemmet upp till 10 timmar/månad, individuell bedömning görs. Beviljade timmar kan
fördelas fritt under månaden, men kan inte sparas till nästa månad.
4.15.7 Turbunden resa
Turbunden resa beviljas när den enskilde inte kan ta sig till eller från en biståndsbedömd
verksamhet t.ex. dagverksamhet/sysselsättning, korttidsvistelse och mellan särskilda boenden.
Den enskilde ska ha behov av att resa med taxi eller specialfordon för att kunna tillgodogöra
sig insatsen eller vistelsen. Omfattningen av resorna ska anges i beslut och beställning.
4.15.8 Särskilda boendeformer enligt SoL
Huvudinriktningen när det gäller vård och omsorg om äldre människor är att stärka
möjligheterna till ett självständigt liv samt möjligheten att bo kvar i det ordinära boendet (s.k.
kvarboendeprincipen). Detta bör vara utgångspunkten även i de fall där den enskilde har
omfattande behov av tillsyn, vård och omsorg dygnet runt, undantaget behov över 130
tim/månad då särskilt boende är betydligt mer kostnadseffektivt. Vid bedömning av behov av
särskilt boende tas även insatser som ges utifrån HSL i beaktande.
4.15.8.1 Växelvårdsboende
Växelvårdsboende kan beviljas till personer som har ett omfattande vård- och omsorgsbehov
och som lever tillsammans med en anhörig som behöver regelbunden avlösning. Den enskilde
ska ha ett omfattande omvårdnadsbehov med behov av tillsyn dygnet runt som ej kan
tillgodoses med hemtjänstinsatser och avlösning i hemmet. Insatsen beviljas en till två veckor
i månaden i återkommande intervall under längre tid och kan kombineras med hemtjänst då
den enskilde vistas i hemmet. Insatsen syftar till att den anhörige ska få egen tid, återhämtning
och främja möjligheterna till kvarboende.
4.15.8.2 Korttidsboende
Korttidsboende kan beviljas för personer med stora vård- och omvårdnadsbehov med behov
av heldygnsomsorg under en begränsad tid. Det ska vara klarlagt att behovet inte kan
tillgodoses på annat sätt, exempelvis med insatser i ordinärt boende. Korttidsboendet är ett
tillfälligt boende och beviljas vanligtvis upp till tre veckor. Rehabilitering utgör inget skäl att
beviljas korttidsboende. Ansvaret för hälso- och sjukvård samt rehabilitering tillfaller Region
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Stockholm. Efter sjukhusvistelse kan en tillfällig vistelse på korttidsboendet beviljas om den
enskilde har ett omfattande omvårdnadsbehov och biståndshandläggaren behöver mer
utredningsunderlag för att fatta beslut. Den enskilde kan tillfälligt ha ett mer omfattande
omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses hemma, syftet är då att kunna återgå till bostaden
efter vistelsen. Den som beviljats vård- och omsorgsboende eller demensboende och inte
bedöms kunna vänta på plats i den ordinära bostaden trots omfattande insatser från
hemtjänsten, kan beviljas korttidsboende och beslutet gäller tills första erbjudandet om ledig
plats. Korttidsboende beviljas inte på grund av bostadsproblematik t ex vid stambyte,
hemlöshet eller bristande tillgänglighet som inte går in under bostadsanpassning.
Korttidsboende kan beviljas för att avlasta sammanboende närstående som behöver vila eller
resa bort, och då den enskildes behov inte kan tillgodoses i det egna hemmet med hemtjänst.
4.15.8.3 Hem för vård eller boende (HVB)
Ett HVB kan rikta sig till barn, unga, vuxna eller familjer med någon form av behov inom
socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis psykisk omvårdnad och missbruks- eller
beroendeproblematik. Det kan också röra sig om en kombination av olika typer av
samsjuklighet. När det rör missbruk eller barn och unga samverkar vi med socialkontoret, och
i vissa fall delar vi kostnaden.
Innehållet i verksamheten ska anpassas efter den enskildes individuella behov och
förutsättningar, och utformas så att vistelsen upplevs som meningsfull. Syftet och målet med
vistelsen ska vara tydligt beskrivet då vistelse på HVB enbart ska ske under begränsad tid. För
att beslut om HVB ska ske ska andra boendeformer bedömas som otillräckliga eller ej
passande för behovet. HVB beviljas vanligtvis vid kortare, intensivare perioder av ett
specificerat omsorgsbehov.
4.15.8.4 Särskilt boende/ vård- och omsorgsboende
Behovet av särskilt boende ska grunda sig på en helhetsbedömning där den enskildes situation
och möjligheter vägs samman med fysiska, sociala, medicinska, psykiska och existentiella
behov. Särskilt boende innebär att den enskilde har stöd i sin lägenhet/sitt rum från personal,
både i form av planerade insatser och vid-behovs-insatser. Utöver detta finns personalen
tillgänglig dygnet runt för att ge omvårdnad så att den enskilde inte far illa samt för att ge stöd
för att stärka och utveckla den enskildes egna förmågor och resurser. Insatserna ska vara
utformade på ett sådant sätt att de innebär en "hjälp till självhjälp". Insatsen ska ges och
utformas med målsättningen att öka den enskildes oberoende och självständighet.
Särskilt boende finns med tre olika inriktningar;
 för personer med somatiska omvårdnadsbehov: Vård- och omsorgsboende kan beviljas
för personer som till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom
har ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och trygghet som
inte kan tillgodoses med insatser i ordinärt boende.


för personer med kognitiva omvårdnadsbehov: För att kunna flytta till ett boende med
demensinriktning krävs att den enskilde har en diagnos styrkt genom läkarintyg. Vid
demensdiagnos hänvisas personen till vård- och omsorgsboende med
demensinriktning. Detta för att boendets tillstånd från IVO styr detta.

64

44 (69)



för personer med psykiatrisk funktionsnedsättning: Boende kan beviljas för personer
med varaktig omfattande psykisk funktionsnedsättning.

Behov av särskilt boende kan anses föreligga om den enskilde uttrycker stark/ständig oro eller
är en fara för sig själv och därför inte kan bo i ordinärt boende. Personen ska ha ett hjälpbehov
som sträcker sig över hela dygnet. Helhetsbedömning ska göras, t ex trygghet ska vägas in
enligt tidigare domar. Hemtjänstinsatser/boendestöd ska vara bedömda som otillräckliga.
Först när behovet av tillsyn eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i
det egna hemmet bör det finnas möjlighet att flytta till en särskild boendeform. (Prop.
1996/97:124 s. 89).
Den generella målsättningen med insatsen är att, tillsammans med personal, utveckla
strategier och rutiner som möjliggör för den enskilde att på sikt kunna klara sin vardag i eget
boende, i första hand med stöd. Ett mål kan även vara att den enskilde ska få möjlighet att
bibehålla idag fungerande funktioner. Den enskildes individuella behov ska vara styrande i
hur stödet utformas.

4.15.8.4.1 Parboende och parboendegaranti

I 4 kap. 1c § SoL regleras rätten till parboende. Par ska fortsättningsvis kunna sammanbo
under förutsättning att de tidigare varaktigt sammanbott. Syftet är att par som delat ett långt
liv tillsammans inte ska behöva flytta isär bara för att deras omsorgsbehov skiljer sig åt.
Partnern som flyttar med till ett särskilt boende utan att själv ha beviljats insatsen kallas för
medboende. Ansökan, utredning och beslut om parbo handläggs sedvanligt av
biståndshandläggare. Vid utredningen tillfrågar biståndshandläggaren den som beviljats
särskilt boende och utreder den personens vilja. Vill personen som beviljats särskilt boende
sammanbo är det den personens skäliga levnadsnivå som skall prövas.
En förutsättning för makarnas fortsatta sammanboende är att de är överens om det,
införstådda med vad det innebär och att boende i särskilt boende alltid är ett frivilligt val.
Biståndshandläggarens uppgift är att noga utreda makarnas vilja och inställning samt
informera om förutsättningar och konsekvenser vid bortgång av den av makarna som fått
bistånd i särskilt boende. Om endast den ena av makarna vill sammanbo, finns det inga
förutsättningar för att bifalla en sådan begäran.
I Norrtälje kommun kan endast boende i samma lägenhet i det särskilda boendet erbjudas. Det
är endast vissa lägenheter inom de särskilda boendena som är lämpliga för parboende.
Det är möjligt för personen med omsorgsbehov att tacka ja till en lägenhet men att stå i kö till
parbolägenhet för att möjliggöra att bo tillsammans med sin partner.
Biståndshandläggaren ska informera partnern som inte har beslut om särskilt boende att denna
omfattas av hälso- och sjukvården i det särskilda boendet vid behov av hemsjukvård.
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Det kan vara svårt för den medboende att förutse hur det är att bo på ett särskilt boende.
Därför bör den medboende rekommenderas att provbo i minst tre månader innan denne
avyttrar sin bostad. Den medboende ska, tillsammans med partnern som beviljats särskilt
boende, erlägga hyreskostnad och innan inflyttning teckna en överenskommelse om att
boendet är ett särskilt boende och att hyresavtalet kommer att sägas upp om hyresgästen inte
tillhör kategorin eller inte är i behov av bostad för parboende. Den medboende kravställs vid
kontraktsskrivning att avstå från besittningsskydd av lägenheten.
Om den som har biståndsbeslut till särskilt boende;
 Avlider, kan KSON om möjligt vara behjälplig att tillse den medboende en bostad,
utanför det särskilda boendet. Det åligger inte KSON att ordna med bostad.
 Väljer att flytta från det särskilda boende, hänvisas den medboende att flytta med sin
partner. I annat fall kommer beslutet om parbo omprövas.

4.16 Insatser enligt LSS
I 9 § LSS omnämns samtliga LSS-insatser som den enskilde kan ha rätt till. Personer som
omfattas av personkretsen enligt 1 § LSS har enligt 7 § LSS rätt till insatser om de behöver
sådant stöd och service för sin livsföring och om deras behov faktiskt inte tillgodoses på annat
sätt.
Insatser för särskilt stöd och service enligt LSS är:
1. Rådgivning och annat personligt stöd.
2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för
sådan assistans.
3. Ledsagarservice.
4. Biträde av kontaktperson.
5. Avlösarservice i hemmet.
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet.
8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar.
9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för
vuxna.
10. Daglig verksamhet.
4.16.1 Rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 § 1 LSS
Råd och stöd till enskilda och anhöriga erbjuds via Habiliteringscenter i Norrtälje genom
Tiohundra AB och söks genom dem.
Syftet med habiliteringens insatser är att ge stöd och råd till personer med medfödd eller
förvärvad funktionsnedsättning att utveckla och bevara bästa möjliga funktionsförmåga samt
ge stöd till ett självständigare liv.
4.16.2 Biträde av personlig assistent enligt 9 § 2 LSS
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Syftet med personlig assistans är att personer med omfattande och varaktig
funktionsnedsättning skall erbjudas ett personligt utformat stöd som bidrar till att den enskilde
får möjlighet att leva ett självständigt liv.
Den personliga assistansen ges genom ett begränsat antal personer och ska kunna finnas
tillgängligt för den enskilde i olika situationer och under olika tider på dygnet. Den enskilde
har valfrihet att välja vem som ska utföra assistansen. Den enskilde har även möjlighet att
anlita assistenter själv och därmed vara arbetsgivare.
För att få rätt till personlig assistans enligt LSS krävs det att den enskilde har behov av
insatsen för att tillgodose sina grundläggande behov.
Med personlig assistans enligt 9 § 2 LSS avses personligt utformat stöd som ges av ett
begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver
hjälp med andning, sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera
med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade
(grundläggande behov). Hjälp med andning eller med måltider i form av sondmatning ska
anses som sådant stöd, oavsett hjälpens karaktär.
Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till
insats enligt 9 § 2 LSS för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt.
Om behovet avser hjälp med andning, omfattar rätten till insats alla åtgärder som är direkt
nödvändiga för att hjälpen ska kunna ges. Om behovet avser hjälp med måltider i form av
sondmatning, omfattar rätten till insats alla åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse
och efterarbete i samband med sådana måltider.
Personlig assistans för andra personliga behov avser även:
1. tid under den enskildes dygnsvila när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att
den enskilde behöver hjälp utan att det är fråga om tillsyn (väntetid),
2. tid under den enskildes dygnsvila när en assistent i stället behöver finnas till förfogande
på annan plats i väntan på att den enskilde behöver hjälp (beredskap), och
3. tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför den
enskildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas uppstå.
4.16.2.1 Personlig assistans för barn
Bedömningen av barns rätt till assistans sker enligt samma kriterier som för vuxna. Barnets
omvårdnadsbehov ska vara omfattande under hela dygnet eller stora delar av dygnet. Vid
bedömning av behov av insatsen ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad samt vad som är
normalt föräldraansvar för barn i motsvarande ålder. I det fall ett barn behöver hjälp med
andning och/eller sondmatning så räknas dessa behov som kritiska för överlevnad vilket gör
att föräldraansvaret inte bör beaktas såsom för andra barn.
Detta gäller den del hjälpbehovet som avser:
1. andning,
2. åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges,
3. måltider i form av sondmatning, eller
4. åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med
sådana måltider.
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Vid ansökan om personlig assistans ska vårdnadshavarna informeras om att eventuellt
omvårdnadsbidrag ofta reduceras till följd av att barnet beviljas personlig assistans. Det är
vårdnadshavarnas ansvar att meddela Försäkringskassan om de ändrade förhållandena. En
förälder som erhåller omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan kan inte nekas personlig
assistans med hänvisning till omvårdnadsbidrag.
4.16.2.2 Bedömning av behov personlig assistans
En kartläggning av den enskildes grundläggande behov ska göras avseende: personlig hygien,
måltider, sondmatning, andning, klä av och på sig, kommunikation samt annat stöd som
förutsätter ingående kunskaper om den enskilde. Av utredningen ska framgå ingående och
relevant information om hur den enskildes hjälpbehov ser ut för var och en av de fem
grundläggande behoven. Ju större hjälpbehov i tid som den enskilde bedöms behöva, desto
mer lutar det åt att den enskilde kan få rätt till personlig assistans.
Om utredningen visar att den enskilde behöver hjälp med de grundläggande behoven kan
personlig assistans beviljas för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat
sätt. Sådana behov kan vara hjälp med att sköta sitt hem, hjälp i arbetet, hjälp att göra sig
förstådd och ta emot information, ledsagning och deltagande i fritidsaktiviteter. Att behoven
tillgodoses på annat sätt kan innebära att den enskilde får stöd av personal inom skola och
barnomsorg, daglig verksamhet eller genom vad som normalt faller under makars ansvar för
varandra eller föräldrars ansvar enligt föräldrabalken.
Personlig assistans bör beviljas i sådan omfattning att den enskildes hela behov av personliga
stödinsatser kan tillgodoses. Detta innebär att även sådant som stödbehov omfattas som
enskilt inte skulle ge rätt till insatsen. En viktig utgångspunkt är att personlig assistans ska
vara en sammanhållen insats som ger samordning och kontinuitet och som begränsar antalet
personer som utför insatsen. Städning, inköp eller liknande uppgifter som inte görs
tillsammans med den enskilde som ett led i det personliga stödet ska inte tas med vid
beräkningen av behovet av personlig assistans.
Sjukvårdande insatser ingår inte under grundläggande behov och personlig assistans.
Den enskilde har rätt att ansöka om personlig assistans senast dagen före 65-årsdagen. Den
enskilde har rätt att ha kvar sin personliga assistans om insatsen har bifallits innan hen har
fyllt 65 år. Insatsen personlig assistans kan alltså kvarstå efter att den enskilde har fyllt 65 år,
men insatsen får inte utökas efter det att den insatsberättigade har fyllt 65 år. Ansökan om
utökad hjälp får istället prövas enligt SoL.
4.16.2.3 Assistansersättning genom Försäkringskassan
När behovet av hjälp med de grundläggande behoven uppgår till högst 20 timmar per vecka är
det KSON som beslutar om personlig assistans enligt LSS. Om de grundläggande behoven
bedöms till mer än 20 timmar per vecka görs en anmälan om detta till Försäkringskassan.
Enligt 15 § 8 LSS ska kommunen göra en anmälan till Försäkringskassan om den enskilde
antas ha rätt till assistansersättning enligt 51 kap. Socialförsäkringsbalken. Anmälan till
Försäkringskassan ska också göras om en person som har assistansersättning beviljas
ytterligare insatser enligt LSS.
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KSON beslutar även om tillfällig utökning av assistans, även om den enskilde skulle ha
assistansersättning via Försäkringskassan. Är den enskilde i behov av stadigvarande utökning
och den enskilde har assistansersättning ska ansökan göras hos Försäkringskassan.
4.16.3 Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS
Ledsagarservice ges i syfte att underlätta för den enskilde att ha kontakter med andra och
bryta den isolering i hemmet som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning.
Insatsen är knuten till aktiviteter utanför hemmet och utförs av anställd personal. Den enskilde
ges genom insatsen möjlighet att till exempel göra besök hos vänner, delta i fritidsaktiviteter
och kulturliv. Insatsen bör ha karaktären av personlig service och anpassas efter de
individuella behoven. I ledsagarservice ingår ingen omvårdnad, men ledsagaren kan bistå med
enklare toalettbesök, måltidsstöd eller av- och påklädning.
När ansökan gäller barn och ungdomar ska det behov som går utöver vad som är normalt
föräldraansvar för ett barn i motsvarande ålder ligga till grund för bedömningen. Barnets eller
ungdomens behov av att utföra aktiviteter med annan vuxen än sina föräldrar kan även vägas
in i bedömningen.
4.16.4 Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS
Syftet med insatsen kontaktperson är att hjälpa den enskilde att bryta social isolering genom
samvaro och genom hjälp till fritidsaktivitet.
Insatsen ska ses som ett icke professionellt stöd av någon med ett stort engagemang och
intresse för andra människor. Omvårdnad ingår inte i insatsen.
Vid bedömning av behov ska en kartläggning göras av den enskildes sociala nätverk. Vid
bedömning av behov av kontaktperson till barn ska handläggaren även beakta omfattningen
av föräldraansvaret för barn utan funktionsnedsättning i jämförbar ålder.
4.16.5 Avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS
Syftet med insatsen avlösarservice är att göra det möjligt för närstående att få vila och få
avkoppling eller genomföra egna aktiviteter utanför hemmet. Insatsen kan även vara en
förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt det funktionsnedsatta barnets syskon.
Avlösarservice innebär att en avlösare ger personen med en funktionsnedsättning omvårdnad
och stöd. Insatsen utförs i hemmet eller närmiljön. Avlösarservice kan ges både som
regelbunden insats och vid akuta behov. Det ingår inte i avlösarens uppgift att exempelvis
sköta hushållssysslor eller ta hand om andra barn i familjen.
Vid bedömning av behovet av avlösarservice beaktas bland annat omfattningen av
föräldraansvaret för icke funktionsnedsatta barn i jämförbar ålder. Avlösarservice kan inte
användas för att underlätta anhöriga/vårdnadshavares yrkesutövning.

69

49 (69)

4.16.6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS
Syftet med insatsen korttidsvistelse är att en person med funktionsnedsättning ska erbjudas
miljöombyte och rekreation samt att anhöriga genom insatsen ska få avlösning i
omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse kan också ges som ett led i att bryta ett ensidigt beroende
mellan barn och föräldrar. Insatsen kan därför utgöra en viktig del för den enskildes
utveckling mot ett självständigare liv.
Insatsen korttidsvistelse innebär att en person med funktionsnedsättning får bo, under en
kortare period, utanför den ordinarie bostaden. Insatsen kan verkställas på korttidsboende eller
i familjehem. Lägervistelse kan också utgöra en form av korttidsvistelse. Omvårdnad ingår i
insatsen.
Korttidsvistelse kan ges både som regelbunden insats och vid kortvariga behov.
4.16.7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § 7 LSS
Insatsen syftar till att ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning tillsyn och omvårdnad
utanför det egna hemmet, före och efter skolans slut samt under lovdagar och studiedagar från
och med det år de fyller 13 år. För barn upp till 12 år har kommunen enligt skollagen
skyldighet att bedriva fritidsverksamhet för ungdomar vars föräldrar/vårdnadshavare
förvärvsarbetar eller studerar.
Korttidstillsyn sker i regel under samma tider som för ordinarie fritidsverksamhet.
Korttidstillsyn ska ge barnet trygghet, omvårdnad och en meningsfull sysselsättning.
För att få rätt till insatsen ska föräldrarna/vårdnadshavarna förvärvsarbeta eller studera. Barn
till föräldrar som exempelvis är arbetslösa kan ha rätt till insatsen utifrån sitt behov av
meningsfull sysselsättning och/eller social stimulans. Förutsättningen för insatsen är att barnet
eller ungdomen bor kvar i föräldrahemmet. Insatsen kan beviljas till och med det att
ungdomen går ut gymnasiet.
4.16.8 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller
ungdom enligt 9 § 8 LSS
Insatsen syftar till att tillförsäkra att barnet får sina behov tillgodosedda på ett tryggt och
säkert sätt. Insatsen ska ses som ett komplement till boendet i föräldrahemmet.
Utgångspunkten i arbetet med barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar är att de
så långt det är möjligt ska kunna växa upp tillsammans med sina familjer. Barn som trots
olika stödåtgärder inte kan bo hemma hos föräldrarna kan ha rätt till boende i familjehem eller
bostad med särskild service.
Familjehem innebär att barnet, på önskemål från föräldrar/vårdnadshavare, bor hos en annan
familj och att hjälpbehoven blir tillgodosedda genom familjehemmet.
Bostad med särskild service för barn och ungdomar riktar sig till barn som har speciella och
omfattande behov av stöd och hjälp. I bostad med särskild service ingår serviceinsatser,
omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter som en del av insatsen. Personalstöd
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finns dygnet runt. Insatsen boende med särskild service ska tillgodose den enskildes hela
behov. Insatsen kan inte verkställas i bostad med eget förstahandskontrakt eller i bostadsrätt.
Skolplacering/Elevhem kan vara aktuellt för de barn och ungdomar som på grund av sin
funktionsnedsättning måste gå i en specialskola långt från föräldrahemmet och inte bedöms
klara sig i egen lägenhet med stöd. För att besluta om denna insats krävs först ett beslut om
skolplacering på annan ort från Barn- och utbildningskontoret.
4.16.9 Bostad med särskild service eller annan särskild anpassad bostad
enligt 9 § 9 LSS
En bostad med särskild service kan bli aktuell när den enskilde trots stöd och insatser inte
klarar ett ordinärt boende. Insatsen syftar till att möjliggöra eget boende med god livskvalitet
för personer som till följd av sin funktionsnedsättning möter betydande svårigheter i sin
livsföring. När man planerar eller bedömer vilken form av bostad med särskild service som är
lämpligast ska man utgå från den enskildes behov. Insatsen boende med särskild service ska
tillgodose den enskildes hela behov. Insatsen kan inte verkställas i bostad med eget
förstahandskontrakt eller i bostadsrätt.
En bostad enligt 9 § 9 LSS kan vara utformad på olika sätt. Genom insatsen ska den enskilde
få en fullvärdig bostad. I lagen nämns tre huvudformer för bostad med särskild service:
4.16.9.1 Gruppbostad
Gruppbostad är en bostadsform med fast personalstöd dygnet runt. Insatsen är till för personer
som har ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov under dygnets alla timmar.
Serviceinsatser, omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår som en del av
insatsen.
4.16.9.2 Servicebostad
Servicebostad är en bostadsform med fast personal där service och stöd ges vid behov till den
enskilde. Servicebostad kan beviljas när den enskilde är i behov av tillgång till personal
dygnet runt, men då kontinuerlig närvaro av personal inte är nödvändig. Serviceinsatser,
omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår som en del av insatsen.
4.16.9.3 Annan särskilt anpassad bostad
Med en annan särskild anpassad bostad menas en av Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg anvisad bostad med viss grundanpassning utan fast bemanning. I den här
boendeformen ingår inte serviceinsatser, omvårdnad, fritidsverksamhet eller kulturella
aktiviteter.

4.16.10 Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS
Insatsen syftar till att bidra till personlig utveckling och till att främja delaktighet i samhället.
Det övergripande målet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete.
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Den dagliga verksamheten kan innehålla såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som
mer produktionsinriktade uppgifter. Insatsen ska anpassas efter individuella behov,
förutsättningar och intressen. Verksamheterna ska utifrån den enskildes förutsättningar och
behov erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter
önskemål. Den enskilde ska i normalfallet få all den omvårdnad som behövs för att klara av
att delta i daglig verksamhet.
Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och som inte studerar kan ha rätt till
daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 eller 2 enligt LSS.
Rätten till insatsen daglig verksamhet upphör vid allmän pensionsålder med anledning av att
den enskilde då inte längre anses tillhöra yrkesverksam ålder.

5. Handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst
5.1 Färdtjänst
Den enskildes rätt till färdtjänst regleras i lag (1997:735) om färdtjänst. Ansökan och
utredning av den enskildes behov av färdtjänst handläggs av färdtjänsthandläggare inom
KSON. Utredning och tillhörande handlingar (ansökan, läkarintyg och fotografi) skickas
därefter till färdtjänstnämnden i Region Stockholm, där beslutet fattas.
Utgångspunkten för färdtjänst är att personer med funktionsnedsättning ska kunna välja
resesätt efter behov och utan begränsningar. De ska kunna resa med kollektivtrafiken,
Närtrafik/mindre servicebussar, personbilar eller specialfordon (Rullstolstaxi) om han eller
hon har stora behov av extra stöd för att klara resandet.
Tillståndet för färdtjänst ger personen rätt att resa utan avgift med SL-trafikens kollektivtrafik
(Storstockholms Lokaltrafik) och Waxholmsbolagets trafik.
5.1.1 Vem kan få tillstånd för färdtjänst
För att en person ska få tillstånd för färdtjänst måste följande tre förutsättningar uppfyllas:
1. Personen ska vara folkbokförd i någon av Stockholms läns kommuner (KSON utreder
bara ansökningar från sökanden som är folkbokförda i Norrtälje kommun).
2. Personen har på grund av sin funktionsnedsättning väsentliga svårigheter att förflytta
sig på egen hand eller att resa med kollektivtrafiken. Det gäller även för barn.
3. Personens funktionsnedsättning är varaktig, det vill säga inte tillfällig utan varar
längre än tre månader.
Med definitionen ”väsentliga svårigheter att resa med kollektivtrafik” menas inte att det är
långt avstånd till kollektivtrafik, kollektivtrafik saknas på orten eller att kollektivtrafiken är
otillräcklig (exempelvis gällande utbyggnad eller turtäthet).
Om kollektivtrafiken är utformad så att en person med funktionsnedsättning ska kunna
använda den, har personen i fråga inte rätt till färdtjänst.
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5.1.2 Resor som inte omfattas av färdtjänst
KSON har överlåtit delar av ansvaret för färdtjänsten till Stockholms läns landsting. Följande
resor omfattas dock inte av färdtjänst:







Resor till och från skola och fritidshem för barn med funktionsnedsättning
Resor till och från daglig verksamhet enligt LSS
Resor för äldre och personer med funktionsnedsättning till och från dagverksamhet
enligt SoL
Resor för äldre och personer med funktionsnedsättning till och från biståndsbedömd
vistelse på växelvård eller korttidsboende (undantag gäller om man vill göra en egen
fritidsresa i besökssyfte under sin vistelse, detta ansvarar landstinget för).
Resor som kommunala, statliga eller privata verksamheter anordnar inom sin
verksamhet.
Resor i tjänsten. Med tjänst avses förvärvsarbete som anställd, egen företagare eller
uppdragstagare.

5.1.3 Ansökan om tillstånd för färdtjänst
Ansökan om tillstånd för färdtjänst ska lämnas in till den kommun eller stadsdelsförvaltning
där den sökande är folkbokförd. Ansökan ska innehålla ett intyg från läkare som styrker den
sökandes behov för färdtjänst. Färdtjänsthandläggare utreder den sökandes svårigheter att
förflytta sig på egen hand och att resa med kollektivtrafik. Därefter skickas ansökan,
utredning och läkarintyg till trafiknämnden som fattar beslut.
5.1.4 Egenavgift vid resa
Vid resa med färdtjänst utgår egenavgift för resan. Kostnader för egenavgifter vid resa i
färdtjänst fastställs av Regionfullmäktige. Det finns ett högkostnadsskydd som följer den
allmänna kollektivtrafiken (SL:s) nivå. Det innebär att den högsta kostnaden som tas ut per
månad motsvarar månadskostnaden för ett 30-dagarskort i kollektivtrafiken, oavsett antalet
genomförda resor med färdtjänst.
5.1.5 Samplanerade eller enskilda resor
Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. Kollektivtrafik
innebär att man reser tillsammans med andra. Utgångspunkten är därför att resan med
färdtjänst normalt samplaneras så att flera personer reser tillsammans.
Om en person med tillstånd för färdtjänst behöver resa enskilt kan detta tillåtas om
funktionsnedsättningen är av sådan art att det skulle vara oskäligt att kräva att personen reser
tillsammans med andra. För att få resa enskilt måste personen lämna in en ansökan och
läkarintyg till trafiknämnden som fattar beslut utifrån varje enskild persons behov.
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5.1.6 Resa med ledsagare
Sökande som behöver en ledsagare för att kunna genomföra resan med färdtjänst kan ansöka
om att tillståndet ska gälla för detta. Följande förutsättningar gäller:







Sökanden ordnar ledsagare själv. Kan ansökas om enligt SoL eller LSS, eller ordnas
på egen hand.
Behovet av ledsagare måste vara knutet till själva resan och inte till exempelvis
vistelsen på resmålet. Bärhjälp i samband med inköp, tolk och annan personlig hjälp
före och i anslutning till resan med färdtjänst är exempel på behov som inte ger rätt till
ledsagare att resa med färdtjänst. Detsamma gäller även för hjälp i samband med påoch avstigning, användning av säkerhetsbälte, hantering av bagage eller
förflyttningshjälpmedel eftersom färdtjänstens förare ska hjälpa till med detta.
Om det finns särskilda skäl kan fler än en ledsagare omfattas av tillståndet.
Barn under 12 år med tillstånd för färdtjänst behöver inte ansöka om tillstånd för
ledsagare. De har alltid rätt att ta med ledsagare.
Barn under 7 år med tillstånd för färdtjänst måste av säkerhetsskäl alltid resa med
ledsagare i färdtjänsten.

5.1.7 Resor med ledarhund eller servicehund
Personer med tillstånd för färdtjänst får ta med en utbildad ledarhund eller servicehund på
resan. Då reser man inte tillsammans med andra.
5.1.8 Allmänt om bestämmelser i tillståndet för färdtjänst
Tillståndet för färdtjänst gäller inte för resor som ska bekostas av staten eller kommunen
enligt annan lag eller förordning såsom:
 Sjukresor enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning – sjukreselagen.
 Skolskjuts till grund- och särskola enligt 10 kap. 32 och 33 § skollagen (2010:800)
 Resor till och från vissa skolor enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa
funktionshindrade elever i gymnasieskolan
 Resor för personer i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1991:1321)
om rehabiliteringsersättning (omtryckt 1993:981, 2010:1677).
5.1.9 Tillstånd med och utan tidsbegränsning
Ett tillstånd för färdtjänst gäller för en bestämd tid eller tills vidare. En person kan vanligtvis
endast få tillstånd utan tidsbegränsning om funktionsnedsättningen kommer att vara varaktig
och om personen har väsentliga svårigheter att förflytta sig eller att resa med kollektivtrafiken
trots eventuell medicinsk utveckling och förbättrad tillgänglighet i kollektivtrafiken. En
tidsbegränsning kan också gälla under en viss årstid. Om personen har svårigheter att förflytta
sig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik främst under vintertid, kan tillståndet
exempelvis gälla från 1 november till den 30 april, så kallat vintertillstånd.
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5.1.10 Typ av fordon och placering i fordonet
Ett tillstånd för färdtjänst innehåller bestämmelser om vilken typ eller vilka typer av fordon
och trafikslag som färdtjänsten anvisar för resor med färdtjänst och bestämmelser om var
personen med funktionsnedsättning ska placeras i fordonet:
 Fri placering - personen ska kunna sitta i fordonets samtliga säten
 Placering i framsätet - om personen har behov av ökat benutrymme eller reglerbart
ryggstöd vid resa med taxi
 Liggande placering - om personen har behov av att resa liggande har man rätt till
bårtransport i specialfordon (Bårtaxi). Liggande transport i andra fordon än
specialfordon är inte tillåtet
5.1.11 Resor över länsgränsen
Färdtjänst kan erbjudas till och från en kommun utanför Stockholms län om det finns
särskilda skäl, såsom att personen arbetar eller studerar på högskolenivå i en grannkommun,
måste göra en nödvändig serviceresa till en närliggande kommun eller vid resor till
köpcentrum utanför Stockholms län om resan dit är kortare än till närmaste köpcentrum i
länet.
5.1.12 Resor inom en kommun utanför Stockholms län
Färdtjänstberättigade som vistas i en kommun utanför Stockholms län får resa i
vistelsekommunen (så kallade utomlänsresor) enligt de bestämmelser och egenavgifter som
gäller i vistelsekommunen.
5.1.13 Ö-tillstånd
Färdtjänstberättigade som är folkbokförda på öar i Stockholms skärgård som saknar fast
landförbindelse har rätt till ett så kallat ö-kort. Personer som uppfyller dessa krav, och som
har stora svårigheter att ta sig till eller att resa med tillgänglig båtförbindelse, har rätt att resa
med taxibåt till och från närmaste brygga med båt- eller vägförbindelse eller till närmaste
affär om vägen dit är kortare än till närmaste brygga med båt- eller vägförbindelse.
5.1.14 Ändring av tillstånd för färdtjänst
Om förhållandena ändras kan bestämmelserna i ett tillstånd för färdtjänst ändras. En sådan
ändring kan ske på initiativ av personen med tillstånd för färdtjänst eller trafiknämnden.
5.1.15 Rehabiliteringsresor under begränsad tid
Personer med tillstånd för färdtjänst kan efter ansökan få tilldelning av fler resor för att
besöka rehabiliterande enhet som inte är knutet till vård och sjukresesystemet. Behovet av
besök till sådan rehabiliterande enhet/åtgärd ska vara styrkt av läkare och ha en tydlig positiv
inverkan för den enskildes funktionshinder. Resor till besök hos rehabiliterande enhet kan
erhållas med högst 8 resor per vecka. Prövningen är individuell utifrån omständigheterna i
varje enskilt fall.
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5.2 Riksfärdtjänst
Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst ger kommunerna ansvar för att personer med en stor och
varaktig funktionsnedsättning ges förutsättningar att till motsvarande kostnader som andra,
göra privata resor i Sverige i rekreationssyfte eller för fritidsverksamhet. Rätt till riksfärdtjänst
har den som är folkbokförd i Norrtälje kommun och som på grund av stor och varaktig
funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Funktionsnedsättningen ska bestå
längre än sex månader.
Handläggning av riksfärdtjänst ska följa förvaltningslagens regler.
5.2.1 Ansökan
Ansökan om riksfärdtjänst kan antingen ske skriftligen eller muntligt, och kan bara ställas till
den kommun där sökanden är folkbokförd. Ansökan ska vid behov kompletteras med
läkarintyg eller annat som styrker funktionsnedsättningens art och behov av specialinsatser
kopplat till resan. Vid behov bokas ett personligt möte med den sökande för att ytterligare
utreda behovet.
5.2.2 Bedömning
Av 5 § i lagen om riksfärdtjänst framgår att tillstånd ska meddelas om:
 Resan till följd av den sökandes funktionshinder inte kan göras med allmänna
kommunikationer till normala reskostnader eller inte kan göras utan ledsagare.
 Ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild
angelägenhet (till exempel begravning).
 Resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun.
 Resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna
kommunikationer (buss, tåg, flyg eller båt).
 Resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.
Om sökande är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder
utan funktionshinder.
5.2.3 Beslut
Tillstånd kan endast beslutas av den kommun där den sökande är folkbokförd. Tillstånd
beviljas för de färdsätt som av hänsyn till sökandes funktionsnedsättning och övriga
omständigheter är det minst kostsamma för kommunen. Av beslutet ska det tydligt framgå
vilket färdsätt som får användas. Tillstånd kan beviljas för längre tid, dock vanligtvis högst ett
år. En individuell prövning av tillståndets varaktighet ska dock alltid göras.
Tillstånd till riksfärdtjänst:
 kan beviljas även om den sökande inte tidigare beviljats färdtjänst
 beviljas inte för resor som redan genomförts
 beviljas inte med ersättning för privat- eller hyrbil
 beviljas inte enbart för att allmänna kommunikationer saknas på vissa sträckor eller
vissa tider
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beviljas i normalfallet för en resa i taget
kan beviljas för återkommande resor till speciellt resmål. Tillstånd till återkommande
resor gäller för en viss tid och högst ett år i taget.

Av riksfärdtjänsttillståndet bör framgå:









Vilket/vilka färdmedel som får användas
Servicebehov
Behov av ledsagare
Behov av hjälpmedel
Behov av anslutningsfordon
Giltighetstid
I förekommande fall rätt till undantag från samåkning, då ska läkarintyg uppvisas som
styrker funktionsnedsättningen som förhindrar resenär att samåka
I förekommande fall rätt till allergisanerat fordon

5.2.4 Återkallande av beslut
Ett beslut kan återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller om ändrade
förhållanden medför att tillståndets villkor bör ändras. Beslutet kan också återkallas om
tillståndsinnehavaren gjort sig skyldig till uppenbart missbruk genom att överträda de
föreskrifter som gäller för riksfärdtjänst. Beslut om återkallande fattas av handläggare på
KSON.
5.2.5 Beställning
Då beslut om tillstånd till riksfärdtjänst meddelats ska sökanden informeras om vilken
beställningsrutin som gäller. Se särskild rutin för detta i Kompassen. Resenären ska också
informeras om att samåkning och viss justering av avresetid kan förekomma.
5.2.6 Barn
Vid bedömning av riksfärdtjänst till barn beaktas barnets funktionshinder, barnets ålder och
mognad och vårdnadshavarens ansvar.
När det gäller barn äldre än 12 år är utgångspunkten vad ett jämnårigt barn utan
funktionshinder normalt klarar av. Om barnet på grund av sitt funktionshinder bedöms
förhindrat att göra sådana resor som jämnåriga normalt klarar av kan tillstånd till
riksfärdtjänst beviljas.
Barn under 12 år reser normalt inte ensamma, och avgörande för om ett yngre barn ska
beviljas riksfärdtjänst är därför om barnet kan resa med allmänna kommunikationer
tillsammans med en vuxen. Kan barnet inte resa med allmänna kommunikationer även om en
vuxen reser med kan tillstånd till riksfärdtjänst beviljas. Däremot beviljas normalt inte
tillstånd till ledsagare för barn under 12 år eftersom även barn utan funktionshinder normalt
behöver följas av vuxen.
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5.2.7 Ledsagare
Den som har behov av hjälp under resan har enligt 6 § i lagen om riksfärdtjänst rätt att ha en
ledsagare med sig under resan. Sökande som behöver en ledsagare för att kunna genomföra
resan med färdtjänst kan ansöka om att tillståndet ska gälla för detta. Behovet av ledsagare
måste vara knutet till själva resan och inte till exempelvis vistelsen på resmålet. Lagen om
riksfärdtjänst innebär inte någon skyldighet för kommunen att tillhandahålla ledsagare, utan
ska ordnas av sökanden själv. Om sökanden uppger svårigheter eller oförmåga att ordna
ledsagare kan sökanden ansöka om insatsen genom SoL eller LSS. Avsaknad av ledsagare är
inte ett skäl för att beviljas dyrare färdsätt och inte heller om allmänna kommunikationer
saknas i samband med avgångs- eller ankomsttider för internationella resor. Ledsagare betalar
ingen avgift för resan.
5.2.8 Ledar-/assistanshund och husdjur på resan
Ledar-/assistanshund får alltid följa med. Husdjur får medföras vid resor med riksfärdtjänst
enligt de regler som gäller för de olika kommunikationssätten.
5.2.9 Hjälpmedel och övrigt bagage
Normalt bagage får tas med på resa med riksfärdtjänst (två resväskor eller max tre kassar).
Extra bagage kan medtas under förutsättning att det finns plats i fordonet.
Huvudregeln är att personligt förskrivna hjälpmedel som behövs under själva resan får tas
med och räknas inte som bagage. Om resenären har behov av andra personligt förskrivna
hjälpmedel under vistelsen på resmålet får dessa tas med om de inte påverkar valet av färdsätt.
Om det däremot innebär att ett dyrare färdsätt behövs ska dessa hjälpmedel i första hand lånas
eller hyras av kommun eller region på resmålet. Övriga hjälpmedel resenären vill ha med på
resan får tas med så länge det inte påverkar valet av färdsätt eller innebär extra kostnader för
resa, t.ex. fraktkostnader.
5.2.10 Avgifter
Resenären ska betala en egenavgift i enlighet med regeringens föreskrifter. För en inte
avbokad resa som innebär en kostnad för kommunen, kan resenären i efterhand åläggas att
betala hela resekostnaden. Vid akut sjukdom tas ingen kostnad ut vid uppvisande av
läkarintyg.
Ledsagare betalar ingen egenavgift och reskostnader för ledsagare ersätts av KSON.
Ersättning lämnas även för kostnad som uppkommer när ledsagaren reser utan resenären, till
exempel ledsagares återresa när resenären kommit till sitt resmål eller resa för att hämta
resenär. Billigaste färdsätt ersätts för den del av resan som ledsagare företar utan resenär.
För medföljande husdjur betalar resenären enligt de regler som gäller för de olika
kommunikationssätten. För ledarhund/assistanshund betalar resenären aldrig någon avgift.
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Oavsett vilket färdmedel som faktiskt används skall det kortaste vägavståndet mellan de orter
där resan börjar och slutar läggas till grund för beräkningen av egenavgiften. Vid båtresa skall
det kortaste avståndet mellan hamnarna räknas som vägavstånd.
Exempel: Vid resa till och från Gotland skall för sjösträckan följande vägavstånd gälla:
Nynäshamn-Visby 150 kilometer, Oskarshamn-Visby 120 kilometer.

6. Handläggning enligt Lag om
bostadsanpassningsbidrag (BAB)
Bostadsanpassningsbidrag (BAB) beviljas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i
och i anslutning till en bostad och endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska
vara ändamålsenlig för sökanden. Bidraget kan också beviljas till åtgärder för att förebygga
tillbud av olika slag, som till exempel fallolyckor eller brand på grund av glömda spisplattor.
Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel. Bidrag lämnas inte heller för
åtgärder i sådana bostäder som avses i 5 kap. 5 § andra stycket och 7 § tredje stycket SoL eller
i 9 § 8 och 9 LSS.

6.1 Ansökan
Ansökan kan ske skriftligt eller muntligt från den enskilde. Intyg från sakkunnig t.ex.
arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut krävs för att utredning ska påbörjas. Det ska av
intyget framgå en klar koppling mellan ansökta åtgärder och funktionsnedsättning, att behovet
kan anses vara bestående samt att alternativa lösningar har provats, exempelvis hjälpmedel.
6.1.1 Ansökan om reparations- och återställningsbidrag
Ansökan kan göras av den enskilde när behov har uppstått av reparation av teknisk avancerad
utrustning som installerats genom BAB och reparation har utförts.
Ärenden som avser demontering och hämtning av utrustning som kan återanvändas anmäls till
BAB-handläggare. Vid flerfamiljshus ansöker bostadsrättsföreningen eller hyresvärden om
återställningsbidrag.

6.2 Utredning
Utredning inleds med att handläggaren bedömer om ansökan är komplett samt ser över att
sökta åtgärder är bidragsberättigade. Handläggaren bedömer om intyget styrker möjlighet till
anpassning.
Vid ansökan om t.ex. trösklar och stödhandtag skickas beslut utan föregående kontakt. Vid
ansökan om spisvakt ringer handläggaren upp sökanden eller kontaktperson och informerar att
beslut skickas och att fullmakten kan användas vid behov.
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Vid behov görs hembesök för att bedöma miljön och alternativa möjligheter till anpassning.
Offerter tas in vid större anpassningar samt för att jämföra kostnader och lösningar.
Vid ärenden där det inte tas in offert görs en bedömning av skälig kostnad för utförande av
beviljade åtgärder. Grundas på vad liknande anpassningar har kostat. Den skäliga kostnaden
sätts i underkant av vad den förväntade kostnaden är. Vid större ombyggnader och
tillbyggnader krävs ritning och bygglov. Den sökande ska inkomma med ritning och ansöka
om bygglov. Om sökanden önskar kan handläggaren ta kontakt med byggkonsult eller arkitekt
för ritning. Byggkonsulten/arkitekten hjälper då även till med bygglovshandlingar. BAB utgår
för kostnad för byggkonsult/arkitekt och bygglov.
Vid hissinstallationer ska en anmälan göras till Bygg-och Miljökontoret. Den ska innehålla
ritning och situationsplan där hissen är utmärkt. Ritningen ska tydligt visa att kriterierna för
fria utrymningsvägar uppfylls. Vid hissinstallationer i flerfamiljshus kan Bygg- och
Miljökontoret vid behov kalla berörda parter till tekniskt samråd.

6.3 Medgivande
För att beslut om bifall ska kunna ges för anpassning krävs att samtliga fastighetsägare eller
nyttjanderättshavare ger sitt godkännande. Detta gäller om sökanden hyr sin bostad, om
anpassningen rör allmänna utrymmen i fastigheten eller större åtgärder i en bostadsrätt.
Sökanden har ansvar att inkomma med underskrivet medgivande från samtliga parter. Vid
behov av hjälp kan handläggaren skicka en medgivandeblankett för godkännande och
underskrift till fastighetsägaren. Är sökanden ensam fastighetsägare behövs inget
ägarmedgivande.

6.4 Kommunicering
Kommer nya uppgifter in under utredningens gång som påverkar beslutet kommuniceras
dessa till den sökande.

6.5 Beslut
Beslut fattas enligt gällande delegationsordning.
Beslutet kan innebära:
1. Bifall – samtliga ansökta åtgärder beviljas
2. Delvis bifall – del av ansökta åtgärder beviljas, avvaktar ytterligare utredning på övriga.
3. Delvis avslag – del av ansökta åtgärder avslås, övriga beviljas
4. Avslag – samtliga ansökta åtgärder avslås.
5. Avskrivning – ansökan återtas eller är inte längre aktuell t.ex. vid dödsfall.
6. Återkallande – bifallsbeslut återkallas då anpassning inte längre är aktuell.
6.5.1 Bifall
Fattas beslutet på en skälig kostnad för utförande av beviljade åtgärder anges i beslutet även
ett maxbelopp för bidraget. Har fullmakt givits innan beslutet anges det att bidragsbeloppet är
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preliminärt och kommer att justeras då den slutgiltiga kostnaden är fastställd genom att
faktura har inkommit. Har offert/anbud tagits in fattas beslut på det belopp som den
offert/anbud har som är mest prisvärd och som uppfyller de funktioner som krävs. Om
sökanden eller någon närstående gör anpassningen men inte har någon registrerad firma utgår
bidrag för materialkostnad. Vid service och besiktningar av hissar fattas beslut då faktura
inkommit med kostnad. Detta gäller även vid ansökan om reparationsbidrag.
6.5.2 Avslag
När det efter utredning framkommer att de ansökta åtgärderna inte är bidragsberättigade fattas
ett avslagsbeslut. Ska vara motiverat med hänvisning till lagtext.
6.5.3 Överklagan
När sökanden vill besvära sig över beslutet ska överklagan ha inkommit till
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje inom fyra veckor från det att beslutet
skickats. Denna tid är satt på grund av att beslutet skickas med vanlig post och inte per
rekommenderat brev. Överklagan diarieförs av registrator.
6.5.3.1 Omprövning
Handläggaren har delegation att ompröva beslutet om nya uppgifter framkommer i
överklagan. Kvarstår beslutet ska överklagan med yttrande utan dröjsmål skickas till
förvaltningsrätten. Detta sker efter samråd med chef och undertecknas enligt aktuell
delegationsordning.
6.5.4 Eventuellt Ändringsbeslut
Har beslutet fattats med en skälig kostnad görs ett ändringsbeslut då faktura eller kvitton
inkommer. Ändringsbeslut med fakturakopior skickas till sökanden.

6.6 Fullmakt
Om sökanden vill ha hjälp med att få anpassningen utförd tas fullmakt in som skrivs på av
sökanden.
6.6.1 Betalningsuppdrag
Har beslut fattats utifrån en offert och beställningen görs av sökanden kan utbetalning ske
direkt till entreprenör genom att sökanden lämnar ett betalningsuppdrag.

6.7 Beställning
Om fullmakt kommer in skickar handläggaren en beställning via brev till den entreprenör som
bedöms vara mest lämpad för att utföra anpassningen. Den bedömningen görs utifrån
erfarenhet av: pris på tidigare anpassning eller inkomna prisuppgifter, kunskap och erfarenhet
hos entreprenören för uppgiften samt geografisk lokalisation för att hålla ner resekostnad.
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6.7.1 Beställning av enskild
Om ingen fullmakt har lämnats gör den sökande en beställning. Sökande bestämmer själv
vilken entreprenör som den vill vända sig till. Ett krav är att entreprenören måste ha en
registrerad firma.

6.8 Uppföljning
Uppföljning görs efter att kostnad inkommit genom faktura eller inskickade kvitton på utlägg
för material innan utbetalning. Vid mindre ärenden görs uppföljningen via telefon för att
kontrollera att sökanden är nöjd med anpassningen. Har anpassningen gjorts i egen regi eller
med en entreprenör som inte gjort anpassningar tidigare görs ett hembesök för att se hur
anpassningen är utförd. Vid större anpassningar görs uppföljningen med ett hembesök. Vid
hissärenden görs en anmälan till ett serviceföretag för årlig service och besiktning om inte
sökanden vill ansvara för detta. Detta sker i samband med att intyget för
installationsbesiktningen inkommit. Registrering av hissen görs i hissregistret.
Registrering av dörrautomatiker görs när fastighetsägaren har övertagit bidraget och därmed
ansvaret. Om fakturan överensstämmer med beslutat belopp skickas fakturakopia för
kännedom till sökanden. Vid enbart spisvaktsinstallation skickas inte fakturakopia till
sökanden.

7. Anhörigstöd
Kommunen ska enligt SoL (2001:453) 5 kap. 10 § erbjuda stöd till personer som vårdar eller
stödjer närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning eller lider av
psykisk ohälsa. Med anhörigstöd avses de insatser som fysiskt, psykiskt och socialt
underlättar den anhöriges situation. Stödinsatserna ska vara av förebyggande och
hälsofrämjande karaktär för att bidra till att bevara och främja den anhöriges hälsa. Anhöriga
ska bemötas med respekt och erkännande, deras kunskap samt kompetens ska tas tillvara.
Stödet ska också leda till att den anhörige kan känna trygghet och få en bibehållen eller ökad
livskvalitet. Stödet ska i möjligaste mån som möjligt planeras i samråd med den anhörige och
dennes närstående.
Anhörigstöd erbjuds genom anhörigstödssamordnaren på KSON som stöd till personer som
ger vård och hjälp till närstående med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Syftet med
anhörigstöd är att underlätta i vardagen för anhöriga. Anhörigstöd kan ges i form av
stödsamtal och/eller råd av anhörigstödsamordnaren för att underlätta den anhöriges situation,
möjlighet att delta i anhöriggrupper, tips till olika kontakter såsom handläggare och
frivilligorganisationer.

8. Finskt förvaltningsområde
KSON:s båda medlemmar - Norrtälje kommun och Region Stockholm – ingår i finskt
förvaltningsområde (FFO). Det innebär att invånare i Norrtälje kommun som är representanter
för den nationella minoriteten med finsk bakgrund benämns Sverigefinnar och har särskilda
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rättigheter enligt minoritetslagen. Myndighetsärenden ska kommuniceras på finska, muntligt
och skriftligt, med de Sverigefinnar invånare som vill det. KSON ska även erbjuda beviljad
äldre– och barnomsorg helt eller delvis på finska, samt informera på finska. KSON har
indirekt detta uppdrag och samarbetar med kommunen, regionen och intressegrupper för att
uppfylla uppdraget.
För att bevaka Sverigefinnarnas rättigheter finns det en samordnare i Norrtälje kommun som
bland annat håller kontakt med Sverigefinnarna i kommunen och samverkar med kommunens
förvaltningar, för att nå de mål som framgår i Mål och riktlinjer för nationella minoriteter i
Norrtälje kommun.
Det går att ringa och maila till samordnaren samt att få information på kommunens webbplats
och besöka Kontaktcenter för att få hjälp på finska.

9. God man, förvaltare, ombud och fullmaktshavare
9.1 God man
Den enskilde kan hamna i en situation på grund av t.ex. sjukdom eller psykisk störning som
innebär att den enskilde behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja
för sin person. I 11 kap. 4 § föräldrabalken (FB) stadgas: ”Om någon på grund av sjukdom,
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att
bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten, om det behövs,
besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas
utan samtycke av den för vilken godmanskap ska anordnas, om inte den enskildes tillstånd
hindrar att hans eller hennes mening inhämtas”.
En person som har god man behåller sin rättshandlingsförmåga. Den gode mannen får bara
företräda den enskilde inom ramen för sitt förordnande och om den gode mannen har den
enskildes samtycke till att företa något.
En god man eller en förvaltares uppdrag består av en, två eller tre olika delar:
 Bevaka rättigheter – t ex se till att personen i fråga får vårdinsatser och bidrag som
huvudmannen har rätt till.
 Förvalta egendom - att sköta ekonomi, t ex betala räkningar eller se till att
huvudmannen har fickpengar att röra sig med.
 Sörja för person - se till att huvudmannens intressen bevakas, t ex så att
huvudmannen får den vård eller fritid som den har rätt till.
Socialtjänstnämnderna ska enligt 5 kap. 3 § socialtjänstförordningen (SoF) och 15 § 6 LSS
anmäla till Överförmyndarnämnden om den finner att god man bör förordnas någon.
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9.2 Förvaltare
För det fall då godmanskap inte är tillräckligt, får domstolen (tingsrätten) med stöd av 11 kap.
7 § föräldrabalken (FB) i stället förordna om förvaltare för den som inte kan vårda sig själv
eller sin egendom. Förvaltarskapet är mer ingripande än godmanskapet och ska inte anordnas
om det är tillräckligt med godmanskap eller om den enskilde på något annat, mindre
ingripande sätt får hjälp. Förvaltarskapet ska anpassas till den enskildes behov och får
begränsas till att avse viss egendom eller viss angelägenhet. Begränsning kan även göras med
hänsyn till egendomens värde. Förvaltaren fungerar som ställföreträdare för sin huvudman.
Denne har ensam rådighet över huvudmannens egendom och kan företräda huvudmannen i
alla angelägenheter som ingår i uppdraget. God man eller förvaltare kan inte ge samtycke till
vård och omsorg mot den enskildes vilja.
Den enskilde förlorar genom förvaltarskapet stora delar av sina egna handlingsmöjligheter.
Även om grundkriterierna för förvaltarskap är uppfyllda, kan det vara så att personen ändå
kan klara sig med endast en god man, banktjänster, advokattjänster eller professionella
insatser från handläggare inom socialtjänsten eller psykiatrin. Eftersom förvaltarskapet är ett
stort ingrepp i den personliga integriteten ska det användas mycket restriktivt.
Socialtjänstnämnderna ska enligt 5 kap. 3 § socialtjänstförordningen (SoF) och 15 § 6 LSS
anmäla till Överförmyndarnämnden om den finner att förvaltare bör förordnas någon.
9.2.1 Socialt yttrande
Överförmyndarnämnden kan begära ut ett socialt yttrande i samband med inkommen ansökan
eller anmälan om god man eller förvaltare. Överförmyndaren ska åberopa sitt lagstöd för
rätten att inhämta information. Handläggaren gör ett yttrande med en samlad bedömning kring
personens situation gällande hälsa, boende, social situation och hjälpbehov.

9.3 Framtidsfullmakt
Lag (2017:310) om framtidsfullmakter innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att
upprätta en fullmakt som blir giltig när hen på grund av sjukdom, psykisk störning eller
liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter som fullmakten avser. Fullmakten
utställs för ett framtida behov. Fullmaktshavaren gör bedömningen av när den ska börja gälla
men hen kan ansöka om prövning om fullmakten trätt i kraft i tingsrätten. Fullmaktsgivaren
bibehåller sin rättshandlingsförmåga, det vill säga kan, trots att det finns en framtidsfullmakt
som har trätt i kraft, ingå avtal, hantera sina personliga och ekonomiska angelägenheter, med
mera.
Framtidsfullmakten kan vara ett alternativ till god man eller förvaltare. Framtidsfullmakten
kan gälla både personliga angelägenheter, t ex att se till att personen får den omsorg som hen
behöver och ekonomiska angelägenheter, t ex förvaltning av egendom och betalning av
räkningar. Fullmakten kan med fördel omfatta både ekonomiska- och personliga
angelägenheter, t ex vid ansökan om särskilt boende (personlig angelägenhet) och tecknande
av hyreskontrakt (ekonomisk angelägenhet).
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För att upprätta en framtidsfullmakt måste den enskilde vara minst 18 år och ha förmågan att
upprätta en framtidsfullmakt. Fullmakten ska vara skriftlig och bevittnad av två personer samt
ange en eller flera personer som fullmaktshavare. Fullmaktshavaren har en lojalitets- och
samrådsplikt och ska handla enligt fullmaktsgivarens intressen. Åtgärder inom hälso- och
sjukvård eller tandvård samt vissa frågor av utpräglat personlig karaktär omfattas inte av
framtidsfullmakten.

9.4 Företrädare / ombud
Ett ombud kan anlitas av den enskilde som då ska föra den enskildes talan helt eller delvis.
När den enskilde hänvisar till ett ombud ska en fullmakt lämnas som ska vara i original,
undertecknad av den enskilde och med uppgifter om omfattning av uppdraget och tiden för
uppdraget.

9.5 Anhörigbehörighet
Anhörigbehörigheten regleras i 17 kap. Föräldrabalken och syftar till att underlätta för
anhöriga att kunna hjälpa familjemedlemmar (främst äldre) utan att ansöka om god man eller
förvaltare. Behörigheten avser anhörigas möjlighet att företa ordinära rättshandlingar i den
dagliga livsföringen, som att sköta ekonomi och ingå avtal. T ex att betala räkningar för
boende, försäkringar, skatter, hälso- och sjukvård och andra sociala tjänster, transporter, tv
och telefon. Anhöriga kan upprätta nytt autogirot samt lämna in inkomstdeklaration. Ofta
behövs även hjälp med inköp av mat, kläder och hygienartiklar.
Anhörigbehörigheten aktualiseras när den enskilde på grund av sjukdom, psykisk störning,
försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande uppenbart saknar förmågan att ta hand om
sina ekonomiska angelägenheter, det är inte tillräckligt att den enskilde endast behöver hjälp,
vid tveksamhet gäller inte reglerna om anhörigbehörighet. Den anhörige bedömer den
enskildes förmåga att sköta sina ekonomiska angelägenheter men vid uppsåt eller vårdslöshet
kan den anhörige bli skadeståndsskyldig gentemot tredje person som lider skada.
Behörigheten att företräda den enskilde är anhöriga i tur och ordning den enskildes:
1. Make/maka eller sambo
2. Barn
3. Barnbarn
4. Föräldrar
5. Syskon
6. Syskonbarn
Behörigheten gäller endast i ekonomiska angelägenheter för ordinära rättshandlingar med
anknytning till den dagliga livsföringen för enskilda över 18 år.
Anhörigbehörigheten gäller inte:
- Minderåriga barn, där gäller andra bestämmelser i föräldrabalken
- I de delar den enskilde har en god man, förvaltare eller en framtidsfullmakthavare
- Att föra den enskildes talan i domstol, detta kräver en god man
- I frågor där den anhörige och den enskilde kan ha motstridiga intressen, då uppstår jäv
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-

Rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter om den enskilde

10. Tolk
Behärskar den enskilde inte svenska språket eller är allvarligt hörsel- eller talskadad ska tolk
anlitas (8 § Förvaltningslagen). Det är myndighetens ansvar att förvissa sig om att avsedd
information kan inhämtas och delges den enskilde; vid behov anlitas därför auktoriserad tolk.
Tolk beställs genom de företag som är upphandlade och finns i avtalsdatabasen som finns på
intranätet.

11. Avgifter
Avgifter för olika former av insatser får tas ut enligt 8 kap. 2 § SoL. För insatser inom KSONs
verksamhetsområde tas avgifter ut efter en av fastställd taxa. Avgift beräknas individuellt
utifrån uppgifter om inkomst och utgifter som avgiftshandläggare begär in från den enskilde.
Vid beräkning av avgift tas hänsyn till bland annat inkomst, pension och boendekostnad. När
avgift slutligen fastställs för den enskilde individen utgår man i bedömningen från att
individen varje månad ska ha kvar ett visst belopp, ett så kallat förbehållsbelopp.
Förbehållsbeloppet är olika beroende på om kunden har hemtjänst, korttidsinsats eller bor på
särskilt boende. Beloppet är också olika beroende på om den enskilde är ensamstående eller
gift/sambo. Ett beslut om avgift kan överklagas.
Omräkning av avgifter sker årligen efter förändring av prisbasbeloppet. Förbehållsbelopp och
maxtaxa följer riksdagens beslut och Konsumentverkets beräkningar av skäliga
levnadskostnader. Biståndshandläggare har inte ansvaret kring avgifter utan hänvisar till
avgiftshandläggare vid frågor. KSON:s direktion beslutar om tillämpningsanvisningar för
avgifter. Där framgår hur avgifter enligt SoL och LSS beräknas och beslutas samt kostnader
för måltider, hyra med mera.

11.1 Avgiftens olika delar
Den slutliga avgiften som debiteras den enskilde kan bestå av olika delar:



Omvårdnad, service och larm - denna avgiftsdel är inkomstbeprövad och det finns en
maxtaxa
Måltider - denna avgiftsdel är inte inkomstbeprövad, och debiteras därmed alltid
individen

Debitering för hyra av lägenhet tillkommer för insatserna särskilt boende (SoL) och bostad
med särskild service (LSS). Vanligtvis debiteras hyran direkt till den enskilde från det företag
som har hand om boendet.
Vid beslut om HVB tas avgift för hyra och mat ut och den enskilde debiteras från
avgiftshandläggare på KSON.
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11.2 Kostnadsfria insatser
KSON har beslutat att samtliga LSS-insatser ska vara avgiftsfria. Kostnad för måltider som
serveras i samband med LSS-insats tas dock ut, till exempel måltider som serveras på daglig
verksamhet, korttidstillsyn för barn över 12 år, korttidsboende och gruppbostad.
KSON har även beslutat att vissa insatser som beviljats enligt SoL ska vara avgiftsfria. För
närvarande är följande insatser avgiftsfria:
 Avlösning i hemmet
 Ledsagning/ ledsagarservice
 Kontaktperson
 Boendestöd
 Meningsfull sysselsättning

12. Ansvarsfördelning mellan kommuner
Ansvarsfördelningen mellan kommuner regleras i 2 a kap. SoL.

12.1 Tillfällig vistelse i annan kommun
Begreppet tillfällig vistelse innebär att bosättningskommunen, där den enskilde är
folkbokförd, ansvarar och betalar för stöd- och hjälpinsatser oavsett om den enskilde tillfälligt
eller under längre tid (dock högst 6 månader) vistas i annan kommun. Handläggaren i
bosättningskommunen gör utredning, fattar beslut och skickar beställning till
vistelsekommunen. Hemtjänstutförare i vistelsekommunen utför insatsen. Särskilt boende är
en mer omfattande insats än hemtjänst, vilket gör att man kan sätta upp begränsningar när det
gäller rätten till insatser utöver det, till exempel hemtjänst vid vistelse i en annan kommun.
Rättspraxis är att fyra veckors hemtjänst är tillräckligt för att uppnå en skälig levnadsnivå
avseende miljöombyte och rekreation. Man kan inte beviljas särskilt boende eller
dagverksamhet under en tillfällig vistelse, utan de insatser som erbjuds är hemtjänstinsatser i
form av omvårdnad och hygien. Om man väljer att lämna sitt särskilda boende med
heldygnsomsorg i Norrtälje för att vistas tillfälligt i annan kommun, åligger det den enskilde
och/eller dess anhöriga att bistå med serviceinsatser och tillsyn över dygnet.
Skulle det under en tillfällig vistelse uppkomma helt nya behov, t.ex. på grund av att den
enskildes hälsa försämras, är det vistelsekommunens ansvar att besluta om nödvändiga
insatser i den akuta situationen. Det handlar främst om behov som inte är kända utan uppstår
oförutsett under vistelsen. Det kan t.ex. handla om akuta vård- och stödinsatser, men även
sådana insatser som krävs för att den enskilde ska kunna återvända till sin
bosättningskommun. Om den enskilde inte kan eller vill återvända omedelbart, t.ex. på grund
av sjukdom, är vistelsekommunen skyldig att bistå med sådana stöd- och hjälpinsatser som
den akuta situationen kräver. Vistelsekommunen ska på begäran bistå med den utredning som
bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes behov av stöd och hjälp.
Bosättningskommunen är ansvarig för att utöka insatserna när det inte är akut.
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I bestämmelsen anges att den kommun som den enskilde är folkbokförd i har ansvaret för
hjälp och stöd under tiden denne vistas på sjukhus eller annan institution samt inför
avslutningen av sådan vård.
Bosättningskommunen är den kommun där den enskilde är folkbokförd eller har sin
dygnsvila. Om en enskild har ett stadigvarande boende i en viss kommun kan man utgå ifrån
att han eller hon har starkast anknytning till den kommunen.
När vi placerar personer i andra kommuner under exempelvis ett beslut om HVB är det vi
som är placeringskommunen och det räknas som en tillfällig vistelse. Placeringskommunen
ansvarar för de extra insatser som kan behövas i kommunen där den enskilde tillfälligt vistas
till följd av vårt beslut.
Lagrum: 2 a kap. 6-7 §§ SoL.

12.2 Ansökan från sökande som är bosatt i annan kommun
När en person önskar flytta till annan kommun ska ansökan om bistånd ställas till den
kommun den enskilde önskar flytta till. Handläggare i bosättningskommunen är skyldig att
vara inflyttningskommunen behjälplig vid utredning om inflyttningskommunen önskar det
En person som önskar flytta till en annan kommun, får ansöka om insatser i den kommunen
om han eller hon
1. till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov
av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i den andra
kommunen utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas, eller
2. på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte kan
göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas.
En ansökan om boende från annan kommun prövas således i två steg. Först görs en
bedömning om sökanden tillhör målgruppen enligt 2 a kap. 8 § SoL, och i andra hand prövas
rätten till sökt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. Avslag kan ges utifrån båda lagrummen och
sökanden kan överklaga beslutet.
En ansökan enligt 2 a kap. 8 § SoL ska behandlas på samma sätt som om den enskilde vore
bosatt i inflyttningskommunen. Hänsyn får inte tas till huruvida den sökandes behov redan är
tillgodosedda i bosättningskommunen. Lagrum: 2 a kap. 8-9 §§ SoL
12.2.1 Förhandsbesked § 16 LSS
En avgörande förutsättning för att en person med omfattande funktionsnedsättning ska kunna
bosätta sig i en annan kommun är ofta att personen behöver vara tillförsäkrad stöd- och
serviceinsatser på den nya orten. Förhandsbesked har därför till syfte att underlätta för en
person med funktionsnedsättning att flytta mellan olika kommuner. Det gäller särskilt för en
person som behöver bo i en bostad med särskild service, men det kan också vara fråga om
behov av andra insatser t.ex. personlig assistans eller daglig verksamhet.
Genom denna bestämmelse har den enskilde, om hen vill flytta från en kommun till en annan,
rätt att i förväg få besked av inflyttningskommunen om rätt till insatser i den kommunen.
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12.2.2 Länsöverenskommelse
Sedan 2019-07-01 är Norrtälje kommun med i länsöverenskommelsen vilket betyder att beslut
om särskilt boende (för äldre) kan verkställas i annan kommun som önskas av sökanden,
förutsatt att kommunen i fråga är med i länsöverenskommelsen. Om sökanden bor i någon av
kommunerna som ingår i länsöverenskommelsen, ska hen i första hand ansöka om särskilt
boende i sin hemkommun, med önskan om verkställighet i annan kommun enligt
länsöverenskommelsen. Om ansökan beviljas, erbjuds plats i den kommun dit sökanden vill
flytta. Se mer information i Kompassen gällande länsöverenskommelsen och vilka kommuner
som ingår.
Möjligheten att direkt ansöka om insats i annan kommun kvarstår dock i enlighet med 2 a kap.
8 § SoL, och prövas då i enlighet med detta lagrum. Information om båda dessa möjliga sätt
att få sin sak prövad ska delges den enskilde.

12.3 Begäran om överflyttning av ärende till annan kommun
Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild person kan flyttas
över till en annan kommun. En kommun som anser att ett ärende ska flyttas över ska begära
det hos den andra kommunen. Ärendet ska då flyttas över om den som berörs av ärendet har
starkast anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till den enskildes önskemål,
hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt. Lagrum: 2 a
kap. 10-12 §§ SoL

12.4 Förhandsbesked enligt LSS
En avgörande förutsättning för att en person med omfattande funktionsnedsättning ska kunna
bosätta sig i en annan kommun är ofta att personen omedelbart är tillförsäkrad stöd- och
serviceinsatser på den nya orten. Förhandsbesked har därför till syfte att underlätta för en
person med funktionsnedsättning att flytta mellan olika kommuner. Det gäller särskilt för en
person som behöver bo i en bostad med särskild service, men det kan också vara fråga om
behov av andra insatser t.ex. personlig assistans eller daglig verksamhet.
Genom denna bestämmelse har den enskilde, om hen vill flytta från en kommun till en annan,
rätt att i förväg få besked av inflyttningskommunen om rätt till insatser i den kommunen.

12.5 Verkställighet i annan kommun enligt LSS 16 c
Enligt 16 c § i LSS, får en kommun och det finns särskilda skäl kommun verkställa ett beslut
enligt 9 § 8 eller 9 i en annan kommun.
Då lämpligt boende finns i hemkommunen som kan tillgodose den enskildes behov så ska den
enskilde flytta tillbaka till hemkommen. Enligt praxis har den enskilde inte någon ovillkorlig
rätt att erhålla en beviljad insats exakt där han eller hon önskar. Bedömning ska istället göras
utifrån att den erbjudna insatsen ska tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor (se HFD
2012 ref. 59).
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Uppkommer det situationer där den enskilde vill bo kvar på boendet utanför hemkommunen,
ska handläggaren ta in en ansökan/begäran och utreda den specifika begäran från den
enskilde. Utredningen ska ta ställning till om insatsen som erbjuds i hemkommunen kommer
att tillgodose den enskildes behov samt tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. I
utredningen ska handläggaren också ta med hur flytten till det nya boendet ska genomföras.

12.6 Utlandssvenskar
En svensk medborgare som är bosatt utomlands kan inte få sitt omsorgsbehov prövat här i
landet så länge bosättningen i det andra landet pågår. Det är först sedan den
omsorgsbehövande kommit till Sverige och bosatt sig här som bosättningskommunen blir
skyldig att göra en biståndsbedömning.

13. Inrapportering till Inspektionen för Vård och
Omsorg (IVO)
Biståndsbeslut ska verkställas inom skälig tid. Myndigheten ska rapportera kontinuerligt till
IVO om beslut inte verkställs inom tre månader från det att beslutet är fattat. Syftet med
rapporteringen är att ytterligare stärka den enskildes rättssäkerhet. IVO kan utreda skälen till
att nämnden inte verkställt beslutet. Vad som är skälig tid och om de tillfälliga insatser den
enskilde har blivit erbjuden under tiden bedöms tillräckliga, får bedömas av IVO från fall till
fall. Det ska tydligt framgå i dokumentationen att kompenserande insats erbjuds och vilka
som faktiskt verkställs (vilken sorts insats och under vilken period), så att behovet som skulle
tillgodoses av den uteblivna insatsen nu tillgodoses helt eller delvis med den kompenserande
insatsen.

14. Rätten att framföra synpunkter och klagomål
När avvikelse/synpunkt inkommer så rapporteras den in på en särskild
avvikelse/synpunktsblankett. Blankett och rutin för avvikelse/synkpunktsrapportering finns i
Kompassen.
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Tillägg
förtydligande,
förändring

1.3.1

Förändring

1.3.2

Förändring

1.4.2

Tillägg

Beskrivning
Vägledningens namn har ändrats från ”Vägledning för
handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), färdtjänst samt
bostadsanpassningsbidrag”
Till
”Vägledning för handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlag,
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag om
riksfärdtjänst samt Lag om bostadsanpassningsbidrag”

Befattning enhetschef borttagen i hela dokumentet och ändrat
till gruppledare eller avdelningschef i enlighet med
delegationsordningen för överensstämmelse med genomförd
organisationsförändring 2020.
Underrubriker har lagts till i vissa avsnitt därav har
numreringen på vissa underrubriker förändrats.
Lagt till hänvisning till Förbundsordningen. Utvecklat
beskrivning av KSON.
Lagt till förtydligande text gällande syftet med dokumentet.
Ändrat text från ”Att vara ett stöd för handläggarna att fatta
biståndsbeslut.” till ”Att vara ett stöd för handläggarna att
fatta individuella beslut.”
Ändrat text från ”Syftet med att arbeta i ett
Kvalitetsledningssystem är att säkerställa att KSON:s arbete
mot medborgarna genom ett enhetligt arbetssätt, tydligt
ansvar och bra rutiner.”
till
”Syftet med att arbeta i ett Kvalitetsledningssystem är att
säkerställa att KSON:s arbete för medborgarna genom ett
enhetligt arbetssätt, tydligt ansvar och bra rutiner.”
Ändrat text från ”Biståndsavdelningen vid KSON skiljer på
myndighetsutövning och verkställighet av beslut”
till
”KSON skiljer på myndighetsutövning och verkställighet av
beslut.”
Tillägg i text ”Personer 18 år eller äldre, som har en psykisk
funktionsnedsättning och upplever väsentliga, varaktiga
svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden”.
Ny text ”Samarbetet mellan avdelningarna sker med stöd av
gränsdragningsrutin som finns i kompassen.”
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Under rubrik nummer 2 har underrubrik 2.1 lagts till och
efterföljande numreringar av underrubriker har förskjutits med
ett nummer.
2
2.1

Förändring
Tillägg

2.6.2

Tillägg och
förtydligande

Underrubrik 2.7.4.4 lagts till och efterföljande numreringar av
underrubriker har förskjutits med ett nummer.
Ny rubrik och ny text om Äktenskapsbalken.
Tillägg av text inom Barnperspektivet
”För att uppmärksamma barns behov och för att få till stånd
ett familjeorienterat arbetssätt behöver socialtjänsten:
Uppmärksamma om det finns berörda underåriga barn.
Ge insatser så att barn inte behöver vara omsorgsgivare för
sina närstående.
Vid behov ge föräldrar stöd i sitt föräldraskap.
Tillgodose barns behov utifrån ett anhörigperspektiv.”
Ändrat namn från Enheten mot våld i nära relationer till
Enheten för mottagning och våld i nära relationer i hela
stycket för överensstämmelse med genomförd omorganisation
på Socialförvaltningen 2021.
Ändrad placering på stycken.
Ny text ”KSON ansvarar för att tillgodose behov av stöd och
omsorg i den dagliga livsföringen. Biståndshandläggarnas
ansvar innefattar att ställa frågor om våld för att identifiera,
informera, hänvisa till hjälp eller att bevilja tillgängliga
insatser om detta anses tillräckligt utifrån våldets karaktär
och omfattning. Som ett stöd för att ställa frågor om våld kan
FREDA-kortfrågor användas.”
Tillägg av text gällande samtycke i samband med att förmedla
kontakter, samverka med andra professioner och
verksamheter.
Förtydligat text från ”Insats kan, i samråd med enhetschef,
beviljas utöver vad som framgår av vägledningen”
Till
”Insats kan, i samråd med enhetschef, beviljas utöver vad som
framgår av denna vägledning.”
Förtydligat text från ”Se Kompassen för rutin och
handlingsplan”
Till

2.7.3

Förändringar och
tillägg

Se Kompassen för rutin och vägledningsdokument ViNR
KSON.

92

3 (6)

Ny text ”Om en person har samtidiga behov av insatser på
grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och på
grund av utsatthet för hot och våld, så som skyddat boende
eller andra riktade insatser där ansvaret ligger på
Socialnämnden, ska efter samtycke samverkan.”

2.7.4.1

Förändring

2.7.4.4
2.12
2.15

Tillägg
Tillägg
Tillägg

2.16

Tillägg

3

Tillägg förtydligande

4

Förändring

4.2

Tillägg förtydligande

4.3

Förändring

4.8

Tillägg förtydligande

4.8.3

Tillägg förtydligande

4.8.4.6

Tillägg

4.9.1

Tillägg

Borttag i första stycket … som gäller från den 1 januari
2013…
Borttag i andra stycket …har trätt i kraft den 1 oktober 2014.
Ny rubrik och text om Sekretessbrytande
bestämmelser när djur far illa - Lex Maja
Tillägg och förtydligande av HSL-lagen
Ny text ” (se rubrik 9.5)”
Ny text. Lagt till hela stycket om lag om nationella
minoriteter och minoritetsspråk
Ny text ”En samverkansrutin mellan biståndsavdelningarna
på KSON finns för att underlätta handläggning.”
Andra och tredje stycket är ändrat för att även omfatta SoLhandläggares ansvar vid samverkan, tidigare riktat till LSS.
Tillagt hänvisning till paragraf 3 § 5 SoL.
Under rubrik nummer 4 har underrubrik 4.14 lagts till och
efterföljande numreringar av underrubriker har förskjutits med
ett nummer.
Ny text ”Det finns sekretessbrytande bestämmelser i
lagstiftning tex vid brott, till IVO och till överförmyndaren i
vissa fall som beskrivs i 10 kap Offentlighet och
sekretesslagen.”
Rubriken omformulerad från ”Anmälan enligt SoL” till
”Aktualisering enligt SoL”
Ny text ”Om handläggning blir väsentligt försenad, tar mer
än sex månader, ska handläggare informera enskild om varför
handläggning försenas. Det finns möjlighet för den enskilde
att begära beslut och handläggare ska informera om detta. Se
11§ samt 12§ förvaltningslagen.”
Ny text ”Vid avslag ska alltid hela utredningen kommuniceras
skriftligt.”
Ny text för att även omfatta LSS ”…enligt SoL eller goda
levnadsvillkor enligt LSS.”
Ny text ”Vilket förbehåll som finns för att ändra beslutet (t.ex.
om personen får ändrade förhållanden, om personen flyttar,
beviljas andra insatser osv)”
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Tillägg i text ”Genomförandeplanen ska beskriva hur, vad,
när och av vem den beviljade insatsen ska genomföras utifrån
beställningen”

4.11.1
4.11.2

Ny text ”Delaktighet i framtagande av genomförandeplanen
är viktig och även att det i genomförandeplanen beskriver
Tillägg
personens delaktighet.”
Ny text ”Information om detta ges skriftligt i
Tillägg förtydligande beslutstext.”
Förändring, borttag av text från
”Biståndsavdelningen ansvarar för att vid begäran vara den
enskilde behjälplig med överklagan.”
till

4.13
4.14
4.15.1.2

Förändring
Tillägg
Tillägg

4.15.1.3

Förändring

4.15.3.6

Tillägg

4.15.5.1

Tillägg

4.15.5.2

Förändring

4.15.8.4

Förändring tillägg
förtydligande

4.15.8.4.1

Tillägg

”Handläggare ansvarar för att vid begäran vara den enskilde
behjälplig med överklagan.”
Ny rubrik ny text om dubbelbemanning
Ny text ” Se rutin i kompassen, insatser och schablontider.”
Borttagna underrubriker ”Kommunikation” och ”Allmänna
uppgifter och krav”
Ändrad text från ”Sysselsättning erbjuds personer som inte
står till arbetsmarknadens förfogande.”
till
”Sysselsättning erbjuds personer som inte kan stå till
arbetsmarknadens förfogande.”
Ny text att digital tillsyn på natten ska användas i första hand
om det ej gäller omvårdnad.
Ändrad och borttagen text från ”Vid bifall av påminnelselarm
ska ledljus erbjudas till individen för fallprevention och om
testperioden faller väl ut kan ledljus utredas vidare och ev. bli
en egen insats.”
till
”Vid bifall av påminnelselarm kan ledljus erbjudas till
individen för fallprevention.”
Förtydligande av de tre olika inriktningarna i punktform samt
omfördelning av text för tydlighet och läsbarhet.
Tillägg i text från ”Behov av särskilt boende anses föreligga
om den enskilde uttrycker stark/ständig oro eller är en fara för
sig själv och därför inte kan bo i ordinärt boende”
till
”Behov av särskilt boende kan anses föreligga om den
enskilde uttrycker stark/ständig oro eller är en fara för sig
själv och därför inte kan bo i ordinärt boende.”
Ny text för förtydligande ”Det åligger inte KSON att ordna
med bostad.”
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Ny text för förtydligande ”Anmälan till Försäkringskassan
ska också göras om en person som har assistansersättning
beviljas ytterligare insatser enligt LSS.”
4.16.2.3

Tillägg
Ändrat text från ” Rätten till insatsen daglig verksamhet
upphör vid 68 års ålder, med anledning av att den enskilde då
inte längre anses tillhöra yrkesverksam ålder.”
till
”Rätten till insatsen daglig verksamhet upphör vid allmän
pensionsålder med anledning av att den enskilde då inte
längre anses tillhöra yrkesverksam ålder.”

4.16.10
6.3

Förändring
Förändring

6.5.1

Tillägg

Texten är omarbetad
Ny text ” Detta gäller även vid ansökan om
reparationsbidrag.”
Tillägg i text för att omfatta samtliga målgrupper, från
”Kommunen ska enligt SoL (2001:453) 5 kap.10 § erbjuda
stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående som är
långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.”
till
” Kommunen ska enligt SoL (2001:453) 5 kap.10 § erbjuda
stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående som är
långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning eller
lider av psykisk ohälsa.”
Tillägg i text från ” Anhörigstöd kan ges i form av stöd och
råd av anhörigstödsamordnaren för att underlätta den
anhöriges situation, möjlighet att delta i anhöriggrupper, tips
till olika kontakter såsom handläggare och
frivilligorganisationer.”
till
”Anhörigstöd kan ges i form av stödsamtal och/eller råd av
anhörigstödsamordnaren för att underlätta den anhöriges
situation, möjlighet att delta i anhöriggrupper, tips till olika
kontakter såsom handläggare och frivilligorganisationer.”

7

8

Tillägg

Förändring

Omformulering av text för förtydligande. Justering av text för
överensstämmelse med kommunens allmänna information.
Från ” För att bevaka Sverigefinnarnas rättigheter finns det
en samordnare i Norrtälje kommun som bland annat håller
kontakt med Sverigefinnarna i kommunen och samverkar med
kommunens förvaltningar, skapar förutsättningar för
nationella minoriteter att vara delaktiga och få inflytande i de
som berör dem samt arbetar för att skydda nationella
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9.2

Tillägg

9.2.1

Tillägg

10
11

Förändring tillägg
Tillägg

11.1

Förändring

12
12.2.1
14

Förändring
Tillägg
Borttag

minoritetsspråken och kulturerna samt att minska
diskriminering.”
till
”För att bevaka Sverigefinnarnas rättigheter finns det en
samordnare i Norrtälje kommun som bland annat håller
kontakt med Sverigefinnarna i kommunen och samverkar med
kommunens förvaltningar, för att nå de mål som framgår i
Mål och riktlinjer för nationella minoriteter i Norrtälje
kommun.”
Ny text ”God man eller förvaltare kan inte ge
samtycke till vård och omsorg mot den enskildes
vilja.”
Ny text ” Överförmyndaren ska åberopa sitt lagstöd för rätten
att inhämta information.”
Ändring av text från ” Handläggaren gör en kort utredning
kring personens situation gällande hälsa, boende, social
situation och hjälpbehov.”
till
”Handläggaren gör ett yttrande med en samlad bedömning
kring personens situation gällande hälsa, boende, social
situation och hjälpbehov.”
Ändrad text från ”Tolk beställs genom Semantix se rutin i
Kompassen.”
till
”Tolk beställs genom de företag som är upphandlade och
finns i avtalsdatabasen som finns på intranätet.”
Lagt till länk för avgifter.
Ändrad text från ” Vanligtvis debiteras hyran direkt till den
enskilde från boendet. Vid beslut om HVB tas en hyra om
1000 kr ut för den enskilde och debiteras från
avgiftshandläggare på KSON.”
Till
”Vanligtvis debiteras hyran direkt till den enskilde från det
företag som har hand om boendet.
Vid beslut om HVB tas avgift för hyra och mat ut och den
enskilde debiteras från avgiftshandläggare på KSON.”
Under rubrik nummer 12 har underrubrik 12.2.3 lagts till och
efterföljande numreringar av underrubriker har förskjutits med
ett nummer.
Ny underrubrik och text gällande förhandsbesked LSS
Borttag att ärenden tas upp i förvaltningsövergripande råd.
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Datum: 2021-10-20
Dnr: 2020-000282 739

Handläggare: Mona Larsson

Direktionen 2020-11-10

Uppsägning av Överenskommelse om bibehållet
kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att rekommendera Norrtälje kommun att säga upp Överenskommelse om
bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boenden mellan kommunerna
i Stockholms län.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
Kommunstyrelsekontoret i Norrtälje kommun beslutade 2018-12-17 § 211 att
ansluta sig till Storstockholms rekommendation Överenskommelse om bibehållet
kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms
län. Överenskommelsen trädde i kraft den 1 juli 2019.
Norrtälje kommun har sedan överenskommelsen infördes haft 32 utflyttningar
och 15 inflyttningar varför Norrtälje kommun kan räknas som en utflyttningskommun. Vid jämförelse mellan fördelar och nackdelar med överenskommelsen
för kund, inflyttningskommun respektive utflyttningskommun visar att det främst
är inflyttningskommuner som tjänar på att vara med i överenskommelsen.
Sammantaget bedöms överenskommelsen medföra fler nackdelar än fördelar för
KSON och utifrån detta föreslår förvaltningen att direktionen för KSON
rekommenderar Norrtälje kommun att snarast säga upp överenskommelsen.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret i Norrtälje kommun beslutade 2018-12-17 § 211 att
ansluta sig till Storstockholms rekommendation Överenskommelse om bibehållet
kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms
län. Överenskommelsen trädde i kraft den 1 juli 2019.
Idag deltar tretton av kommunerna i Region Stockholm i överenskommelsen;
Danderyd, Ekerö, Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Salem, Stockholm,
Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Värmdö och Österåker. Från början deltog även
Sigtuna och Vallentuna men de har utträtt under de senaste åren.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje

97

2(4)
Socialtjänstlagen (2001:453) ger den enskilde rätten att ansöka om särskilt boende
i annan kommun enligt 2a kap. 8 §. Det innebär att den kommun som får ansökan
utreder, fattar beslut och ansvarar för insatsen. Överenskommelsen innebär ett
avsteg från ansvarsfördelningen enligt Socialtjänstlagen och det är istället
utflyttningskommunen som fattar biståndsbeslut samt behåller ett långsiktigt
ansvar både för kostnad och för myndighetsutövning, så länge den enskilde har
behov av insatsen.
Överenskommelsen stipulerar att den sökande bör vara fortsatt folkbokförd i
utflyttningskommunen. Därigenom kommer utflyttningskommunen, som har det
fortsatta ansvaret, att uppbära skatt och statsbidrag. Det är i enlighet med
folkbokföringslagen att kvarstå folkbokförd i utflyttningskommunen under dessa
förhållanden. Om sökande kommer att sakna adress i utflyttningskommunen
anses personen bosatt endast i kommunen. Överenskommelsen gäller dock
oavsett folkbokföring. Detta medför att om kunden väljer att ändå folkbokföra sig
på den nya orten så går skatt och statsbidrag förlorade för utflyttningskommun,
även fast kostnadsansvaret är kvar.
Syfte med överenskommelsen är att underlätta flyttning mellan kommunerna som
ingått överenskommelsen, att bättre kunna möta behovet av boendeplatser, att
öka mångfalden av boenden i kommunen, att bidra till att boendeplatser ändvänds
rationellt, att minska den ekonomiska risken för kommunerna att starta nya
boenden, att minska konkurrensen mellan kommunerna om platsbrist uppstår i
regionen samt att förenkla för den sökande att ansöka till en annan kommun i
regionen.
Sedan överenskommelsen började gälla har Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje (KSON) fattat beslut om särskilt boende, där personen begärt
att verkställighet ska ske genom köpt plats i annan kommun enligt överenskommelsen, för 41 personer. För nio av dessa har personen återtagit ansökan eller
avlidit innan beslutet verkställts och därmed har 32 invånare flyttat ut från
Norrtälje kommun. 15 personer som har fått beslut om särskilt boende i annan
kommun har enligt överenskommelsen valt att få sitt beslut verkställt i Norrtälje
kommun.
Ekonomiska konsekvenser
Under de år som överenskommelsen gällt har 32 invånare flyttat ut från Norrtälje
kommun och 15 invånare har flyttat in till kommunen. Detta innebär att det varit
fler som flyttat ifrån kommunen än som flyttat in i kommunen, vilket sammantaget inneburit en ökad kostnad för externa placeringar, som varit svår att förutsäga och styra över.
Det är svårt att göra en exakt kostnadskalkyl över vilka merkostnader det innebär
för KSON att delta i överenskommelsen. En beräkning kan göras utifrån
antagandet att de individer som flyttat ut och in från Norrtälje kommun, enligt
överenskommelsen, även skulle flyttat ut och in från kommunen om inte överenskommelsen gällt. Om samtliga av dem varit i behov av vård- och omsorgsplats,
skulle KSON:s kostnader vara 12 241 735 kronor lägre än nu, se tabell nedan.
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Kostnad med överenskommelsen
Antal individer
Medelkostnad/dygn
Utflyttade
32
1 942 kr
Inflyttade
15
-

Antal dagar
365
-

Total kostnad
22 682 560 kr
-

Kostnad utan överenskommelsen
Antal individer
Faktisk kostnad/dygn
Utflyttade
32
Inflyttade
15
1 907 kr

Antal dagar
365

Total kostnad
10 440 825 kr

Differens

12 241 735 kr

Även ur ett skatteintäktsperspektiv bedöms KSON och Norrtälje kommun förlora ekonomiskt på att ingå i överenskommelsen. 32 personer från Norrtälje har
enligt överenskommelsen fått särskilt boende beviljat och verkställt i annan
kommun. 23 av dem har skrivit sig i den andra kommunen och nio är fortfarande
skrivna i Norrtälje vilket innebär att Norrtälje får skatteintäkter för nio invånare
men har kostnadsansvar för 32. Femton personer från annan kommun har fått
särskilt boende beviljat och verkställt i Norrtälje. Nio av dem är fortfarande
skrivna i sin hemkommun medan sex har valt att skrivit sig i Norrtälje.
De ökade kostnaderna för placeringar utanför Norrtälje kommun är långvariga då
kostnaderna fortlöper till dess att individen inte längre nyttjar platsen. Detta gäller
även vid fall av uppsägning av överenskommelsen.
Effekter för sammanhållen vård och omsorg
Effekterna för sammanhållen vård och omsorg bedöms inte påverkas vid en uppsägning av överenskommelsen då överenskommelsen handlar om kostnadsansvaret för huvudmannen vid köp av plats i särskilt boende. Den enskilde
bedöms inte påverkas av en uppsägning av överenskommelsen utan kommer
liksom tidigare att kunna söka om och få särskilt boende verkställt i annan
kommun. Den enskilde kommer också oavsett om Norrtälje kommun ingår i
överenskommelsen eller ej att få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda på
det särskilda boende där beslutet verkställs.
Barnperspektiv
Förvaltningens förslag till beslut bedöms inte ha några konsekvenser för barn, ur
ett barnperspektiv.
Förvaltningens synpunkter
Norrtälje kommun har sedan överenskommelsen infördes haft 32 utflyttningar
och 15 inflyttningar varför Norrtälje kommun kan räknas som en utflyttningskommun. Vid jämförelse mellan fördelar och nackdelar med överenskommelsen
för kund, inflyttningskommun respektive utflyttningskommun visar att det främst
är inflyttningskommuner som tjänar på att vara med i överenskommelsen.
Norrtälje upphandlar platser i särskilda boenden både genom direktavtal med
Tiohundra AB, genom Lag om offentlig upphandling (LOU) och genom LOV.
Enligt överenskommelsen ska i första hand platser upphandlade enligt LOV
användas. Detta tillämpas både när KSON säljer och köper platser enligt överenskommelsen. Norrtälje kommun har idag ett överskott på platser.
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De tomma platserna återfinns främst i direktavtalen hos Tiohundra AB, vars
ekonomi påverkas negativt på grund av uteblivna intäkter. Samtidigt påverkas
också KSON:s ekonomi genom att de tomma platserna inte genererar hyresintäkter. Detta tillsammans med dyrare platser och uteblivna skatteintäkter gör att
överenskommelsen innebär en ökad kostnad för KSON och för Norrtälje
kommun.
Överenskommelsen innebär också en ökad administration för KSON eftersom
individuella avtal behöver tecknas, tolkas och följas upp. Då KSON har fortsatt
ansvar för myndighetsutövning och uppföljning blir det dessutom svårare och
mer resurskrävande för förvaltningen att följa upp de individuella besluten när
uppföljningsbesök hos den boende ska göras i annan kommun.
Sammantaget bedöms överenskommelsen medföra fler nackdelar än fördelar för
KSON och utifrån detta föreslår förvaltningen att direktionen för KSON
rekommenderar Norrtälje kommun att snarast säga upp överenskommelsen.
Bilagor
1. Kommunstyrelsens beslut
2. Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning mellan
kommuner i Stockholms län.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

100

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(7)

Datum: 2021-10-29
Dnr: 2021-000114-739

Handläggare: Viveka Söderbärg Åhs

Direktionen 2021-11-10

Förslag på biståndsbedömt trygghetsboende
Förslag till beslut
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
föreslår Kommunstyrelsen att besluta om att inrätta boendeformen
biståndsbedömt trygghetsboende i Norrtälje kommun.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om att anta förvaltningens förslag
på kriterier för målgruppen för boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende.
3. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar att genom detta underlag överlämna ärendet om biståndsbedömt
trygghetsboende till Kommunstyrelsen.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
Förvaltningen fick genom en hemställan i uppdrag av Kommunstyrelsen
(2021-04-12 § 70) att kartlägga förutsättningarna för biståndsbedömt trygghetsboende i Norrtälje kommun och att redogöra för sina slutsatser av vad ett
biståndsbedömt trygghetsboende innebär. Uppdraget ledde till att direktionen för
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) 2021-04-28 § 57
beslutade om att godkänna förvaltningens yttrande.
Förvaltningen har bedömt att boendeformen är ett bra komplement till befintliga
boendeformer och föreslår nu att boendeformen inrättas i Norrtälje kommun.
Förvaltningen föreslår att kriterierna för biståndsbedömt trygghetsboende är att
målgruppen ska vara invånare skrivna i Norrtälje kommun sedan minst tre
månader och ha en ålder över 75 år vid ansökningstillfället. Behovet av insatser
ska vara varaktiga eller återkommande, omfatta minst 15 och maximalt 80 timmar
per månad och understiga heldygnsvård. Målgruppen ska uppleva otrygghet eller
orolighet som inte kan tillgodoses med andra insatser samt ha ett litet eller inget
socialt nätverk. Ovanstående punkter är riktlinjer, en individuell prövning behöver
alltid göras.
Förvaltningen föreslår sammanfattningsvis att ärendet om biståndsbedömt trygghetsboende genom detta underlag överlämnas till Kommunstyrelsen.
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Beskrivning av ärendet
Ärendet handlar om att KSONs förvaltning föreslår att boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende inrättas i Norrtälje kommun.
Från och med den 2 april 2019 blev det möjligt för kommuner att inrätta så kallat
biståndsbedömt trygghetsboende. Det är en särskild boendeform, för äldre
personer som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig
service samt som därutöver har behov att bryta oönskad isolering. Boendeformen
kan beviljas efter en individuell behovsbedömning och är lämplig när det inte
längre fungerar att bo kvar i det ordinära boendet, men när ett vård- och omsorgsboende med heldygnsvård inte är nödvändigt. I ett biståndsbedömt trygghetsboende finns inga krav på personal dygnet runt. Kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar omfattar inte heller denna boendeform. Hemsjukvård ska erbjudas vid
behov.
Förvaltningen fick genom en hemställan i uppdrag av Kommunstyrelsen
2021-04-12 § 70 att kartlägga förutsättningarna för biståndsbedömt trygghetsboende i Norrtälje kommun och att redogöra för sina slutsatser av vad ett
biståndsbedömt trygghetsboende innebär. Uppdraget ledde till att direktionen
2021-04-28 § 57 beslutade om att godkänna förvaltningens yttrande. I yttrandet
föreslår förvaltningen att Norrtälje kommun tillhandahåller lokaler och att KSON
avtalar med den egna regin, i enlighet med beslut som fattats 2018-09-21 § 66 om
möjligheten att direkttilldela avtal till Tiohundra AB, att driva biståndsbedömt
trygghetsboende.

Regelverk

Biståndsbedömt trygghetsboende finns reglerat i Socialtjänstlagen.
5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper
5 § Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska
därutöver 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.
Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som
främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som
därutöver har behov av att bryta oönskad isolering.
Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och
hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.

Krav enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Verksamhetstypen biståndsbedömt trygghetsboende är tillståndspliktig. För
kommuner gäller anmälningsplikt. För verksamheter med tillstånd för
biståndsbedömt trygghetsboende gäller:


Verksamheten ska uppfylla krav på god kvalitet och säkerhet.
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Verksamhetens kvalitet ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete,
enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)
Verksamheten omfattas av bestämmelserna i Lex Sarah.
Ett gynnande biståndsbeslut ska verkställas i skälig tid, reglerna om
särskild avgift för ej verkställda beslut gäller även för biståndsbedömt
trygghetsboende.

Beskrivning av alternativa lösningar

I yttrandet 2021-04-28 § 57 visar förvaltningen på alternativa lösningar för att
inrätta den nya boendeformen vilka beskrivs nedan. När det gäller personalfrågan
är inte tanken att detta ska involveras i kundvalet utan det ska vara specifik
personal som är knuten till trygghetsboendet. Hur detta ska organiseras har
förvaltningen för avsikt att i samverkan med Tiohundra AB utveckla vidare.
Succesiv omställning av ett befintligt boende eller del av ett befintligt
boende.
Innebär att när en plats blir ledig kan den lägenheten ställas om och erbjudas till
den som fått ett gynnande biståndsbeslut om trygghetsboende. Förutom att ingen
behöver flytta mot sin vilja ser förvaltningen en fördel i att personal kan
samutnyttjas och även att aktiviteter som arrangeras kan komma de som bor på
trygghetsboendet till del. En annan fördel är att lokaler och allt tillhörande såsom
inventarier med mera finns på plats.
Att det i förväg inte går att förutse hur lång tid en omställningsprocess tar kan
vara en nackdel eftersom gynnande biståndsbeslut ska verkställas i skälig tid.
Reglerna om särskild avgift för ej verkställda beslut gäller även för
biståndsbedömt trygghetsboende.
Hel omställning av ett befintligt boende eller del av ett befintligt boende.
Innebär att boendet eller en del av boendet tomställs för att därefter ställas om till
ett biståndsbedömt trygghetsboende. Fördelar här är som i det första alternativet
att lokaler med mera finns på plats. Det går också att planera för när den nya
boendeformen kan driftsättas. Risken att inte gynnande biståndsbeslut verkställs
inom skälig tid blir sannolikt mindre än i alternativet ovan.
En tomställning av ett boende innebär att de som bor på boendet behöver flytta
och därmed erbjudas annat boende. Även berörd personal kan behöva
omplaceras. Inför driftstart innebär det en nyrekrytering av personal. En
tomställning innebär också uteblivna hyresintäkter under omställningsprocessen.
Ovanstående förslag till lösningar är också en del i att befintliga lokaler ska
utnyttjas mer resurseffektivt. I ett läge där det som nu råder en överkapacitet på
äldreboendeplatser kan dessa lösningsalternativ vara lämpliga.
Nya lokaler för biståndsbedömt trygghetsboende
Kan innebära att ett antal lägenheter i ett befintligt eller nytt flerbostadshus
upplåts till ett biståndsbedömt trygghetsboende. En ombyggnation och eller en
anpassning av lokaler som inte är ett befintligt äldreboende kan också vara en
lösning. Det senare alternativet ligger också i linje med att befintliga lokaler ska
utnyttjas mer resurseffektivt. I båda alternativen behöver man säkerställa att det
förutom lägenheter finns tillgång till personalutrymmen och
gemensamhetsutrymmen för sociala aktiviteter.
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Förslag lokalisering

I arbetet med att hitta en bra placering för den nya boendeformen har
nedanstående boenden och lokaler bedömts vara tänkbara alternativ som
studerats närmare. Samtliga förslag innehåller både för- och nackdelar.
Förvaltningen har utgått från ett antal kriterier såsom till exempel storlek på
lägenheter, ändamålsenliga lokaler eller behov av viss eller omfattande
ombyggnation, läge geografiskt och närhet till övrig samhällsservice vid
genomgången av de olika alternativen.
Blidösundsgården
Blidösundsgården ligger på Blidö cirka 2,5 mil öster om Norrtälje. Fastigheten ägs
av Norrtälje kommun. Boendet är ett vård- och omsorgsboende med 14 platser.
Konsekvensanalys
- Möjligt att ställa om boendet successivt.
- Lägenheter med 1 rum och kök.
- Det finns inga identifierade brister utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.
- Gemensamhetsutrymmen finns för aktiviteter och samvaro.
- Ligger nära en vårdcentral men förhållandevis långt ifrån annan
samhällsservice som butiker och liknande.
- Det geografiska läget är ett problem i och med att det är på en ö utan fast
vägförbindelse. Regelbunden färjetrafik med uppehåll mellan kl. 02.00 och
05.00 då färjan enbart går vid blåljusutryckning. Det innebär att utryckning
vid larm via trygghetslarmet inte är möjlig. Ett biståndsbedömt
trygghetsboende har ingen fast nattpersonal.
Rosenlundsgården
Rosenlundsgården ligger i Bergshamra cirka en mil söder om
Norrtälje. Fastigheten ägs av Norrtälje kommun. Boendet har 13 platser varav
7 med inriktning demens.
Konsekvensanalys
- Då mer än halva boendet är ett demensboende är det inte möjligt att ställa
om successivt. Det innebär att boendet behöver skulle behöva tomställas
och därefter omvandlas till ett biståndsbedömt trygghetsboende.
- Lägenheter med 1 rum och kök och även med 2 rum och kök.
Lokalerna uppfyller inte Arbetsmiljöverkets krav vad gäller den fysiska
arbetsmiljön då måtten på hygienutrymmena i vissa lägenheter är för små.
Ingen kostnadsberäkning för en eventuell ombyggnation av
hygienutrymmen är framtagen.
- Gemensamhetsutrymmen finns för aktiviteter och samvaro
- Ligger nära en vårdcentral.
- Bergshamra är ett litet samhälle med affär, kyrka skola så viss service finns
att tillgå i närområdet
Elmstagården
Elmstagården ligger cirka 2,5 mil norr om Norrtälje i orten Älmsta. Fastigheten är
inhyrd. Boendet har 57 platser varav 6 med inriktning demens.
Konsekvensanalys
- Möjligt att ställa om del av boendet successivt
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Lägenheter med 1 rum och kök och även med 2 rum och kök.
Det finns inga identifierade brister utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.
Gemensamhetsutrymmen finns för aktiviteter och samvaro.
Gemensam matsal finns där det skulle vara möjligt att erbjuda måltider
även till den som bor på det biståndsbedömda trygghetsboendet.
Ligger nära en vårdcentral.
Nära till affärer och annan samhällsservice.

Ros omsorg och service (ROS)
ROS ligger i Norrtälje. Fastigheten ägs av Norrtälje kommun. På ROS finns i
dagsläget bland annat omsorgsverksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och
sjukvårdsverksamheter, administrativa lokaler, tillagningskök och bassäng.
Konsekvensanalys
- Omfattande ombyggnationer krävs för att skapa fullvärdiga lägenheter då
byggnaden inte är anpassad för permanent boende.
- Innebär en möjlighet att utnyttja ROS lokaler på ett effektivt sätt.
- Gemensamhetsutrymmen finns för aktiviteter och samvaro.
- Nära till affärer och annan samhällsservice.
Grind, tidigare ett äldreboende
Grind ligger i Norrtälje. Fastigheten ägdes tidigare av Norrtälje kommun men är
numera i privat ägo. Det finns sammanlagt cirka 50 lägenheter fördelade på fem
våningsplan där Norrtälje kommun i dagsläget hyr tre av våningsplanen.
Konsekvensanalys
Ombyggnationer krävs i de lägenheter som har för små hygienutrymmen.
Lokalerna uppfyller inte Arbetsmiljöverkets krav vad gäller den fysiska
arbetsmiljön då måtten på hygienutrymmena i vissa lägenheter är för små.
Detta var också skälet till att äldreboendet avvecklades 2016.
- Att lokaler som kommunen hyr in utnyttjas.
- Lägenheter med 1 rum och kök och 2 rum och kök.
- Viss yta för samvaro och aktiviteter finns.
- Nära till affärer och annan samhällsserviceservice.
Förvaltningen bedömer att det i nuläget inte finns något befintligt äldreboende
eller annan lokal i Rimbo och Hallstavik som skulle kunna ställas om till ett
biståndsbedömt trygghetsboende.

Ersättningsmodell

Ersättningsmodellen för biståndsbedömt trygghetsboende grundar sig på de
boendes beviljade tid för hemtjänst och en ersättning för administration av
uppdraget. Det omfattar bland annat visning av lägenheter och anordnande av
gemensamma aktiviteter för de boende.

Kriterier

Förvaltningen bedömer att nedanstående kriterier kan gälla för att invånare ska bli
beviljad ett beslut om plats på ett biståndsbedömt trygghetsboende i Norrtälje
kommun.
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Den sökande:
- ska vara skriven i Norrtälje kommun sedan minst tre månader
- har en ålder över 75 år vid ansökningstillfället
- har minst 15 timmar hemtjänst per månad men inte över 80 timmar i
månaden
- ska uppleva otrygghet eller orolighet i sin nuvarande bostad som inte kan
tillgodoses via andra insatser
- har litet eller inget socialt nätverk och behovet inte kan tillgodoses i den
nuvarande bostaden
- har ett varaktigt och/eller återkommande behov
- har ett omvårdnadsbehov som understiger heldygnsvård.
Ovanstående punkter är riktlinjer, en individuell prövning enligt Socialtjänstlagen
görs alltid. Bedömningen behöver vara att formen biståndsbedömt
trygghetsboende passar in och kan tillgodose den enskildes behov.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna har en koppling till vilken modell för införande
som tillämpas. En successiv omställning av ett befintligt äldreboende medför
ingen kostnadsökning enligt förvaltningens bedömning. En hel omställning
däremot medför en kostnadsökning på grund av uteblivna hyresintäkter. Det
tredje alternativet som innebär en inhyrning av lägenheter eller ombyggnation och
anpassning av andra lokaler, medför även den en kostnadsökning. Förvaltningen
ser dock att den totala kostnaden för särskilt boende för äldre på sikt kan minska
då ett biståndsbedömt trygghetsboende kan minska behovet av vård- och
omsorgsboenden.
Effekter för sammanhållen vård och omsorg
Boendeformen ger inga särskilda effekter för den sammanhållna vården och
omsorgen. Utbudet av särskilda boendeformer för äldre ökar vilket främjar den
enskildes valfrihet.
Barnperspektiv
Förslaget till beslut bedöms inte ha någon, eller liten påverkan på barn och unga.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ser positivt på ett inrättande av den nya boendeformen
biståndsbedömt trygghetsboende i Norrtälje kommun. Förvaltningen ser ingen
risk för en undanträngningseffekt utan ser att boendeformen skulle bli ett bra
komplement till de befintliga boenden som finns. Förvaltningen bedömer att det
på sikt skulle kunna påverka behovet av platser inom framförallt vård- och
omsorgsboenden då det redan idag finns ett antal personer som fått sitt beslut om
särskilt boende på grund av de har haft ett behov av att bryta en social isolering
och känsla av otrygghet. Hur stora dessa volymer kommer att bli är dock i
dagsläget svårt att förutsäga.
Förvaltningen har som framgår av beskrivningen i ärendet tittat närmare på några
tänkbara boenden och lokaler där det eventuellt skulle vara möjligt att ett
biståndsbedömt trygghetsboende inrättades.

106

7(7)
Förvaltningen föreslår att de kriterier som har arbetats fram gällande målgruppen
för biståndsbedömt trygghetsboende, fastställs och att de förs in i förvaltningens
dokument ”Vägledning för handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen, lagen
om stöd och service (LSS), riksfärdtjänst samt bostadsanpassning” när beslut om
att boendeformen ska inrättas är fattat.
Förvaltningen föreslår sammanfattningsvis att ärendet genom detta underlag
överlämnas till Kommunstyrelsen.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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Datum: 2021-10-28
Dnr: 2021-000284-739
Handläggare: Viveka Söderbärg Åhs
Direktionen 2021-11-10

Svar på skrivelse (S) angående Operativ lokalresursplan
för kommunalförbundet
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att anta förvaltningens svar på skrivelsen.
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Beskrivning av ärendet
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) har fått i uppdrag
att besvara en skrivelse inkommen den 15 september 2021 från Hanna Stymne
Bratt (S) angående att KSON ska upprätta en operativ lokalresursplan som
presenteras och följs upp årligen i direktionen. I skrivelsen framgår att nämnder
inom Norrtälje kommun exempelvis barn- och skolnämnden har beslutat om
operativa lokalresursplaner. Där redogörs för status på alla lokaler och en
prioriteringslista för vilka lokaler som ska rustas upp, expanderas eller ersättas.
Förvaltningen ser positivt på att en liknande plan upprättas även för de lokaler
som KSON ansvarar för. Förvaltningen har med anledning av inkommen
skrivelse tagit kontakt med Norrtälje kommuns fastighetsstrateg för att få
ytterligare information om hur kommunen har arbetat med dessa planer.
Förvaltningen har ett väl utvecklat samarbete med kommunens fastighetsstrateg
och fastighetsavdelningen och har för avsikt att under hösten 2021 inleda arbetet
med att upprätta en operativ lokalresursplan även för KSON.
Bilagor
Skrivelse (S) angående Operativ lokalresursplan för KSON.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Datum: 2021-10-26
Dnr: 2021-000323 739
Handläggare: Sara Andersson
Direktionen 2021-11-10

Svar på skrivelse (S) angående äldreomsorgslyftet för
Norrtäljes omsorgsarbetare
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att skrivelsen är besvarad.

Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Den 11 oktober 2021 har Hanna Stymne Bratt (S) till direktionen för
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje lämnat skrivelse till
direktionen. Direktionen beslutade 2021 § 146 att remittera skrivelsen till
förvaltningen för besvarande vid kommande sammanträde.
Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad
vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig
på arbetstid för att stärka kompetensen hos dem. Medlen får användas för att
finansiera personalkostnader då anställda inom den kommunalt finansierade
vården och omsorgen om äldre är frånvarande på grund av studier. Medlen kan
användas under hela det år de är avsedda för.
Medel om drygt 28 miljoner kronor har rekvirerats för 2021. För 2021 återstår
ytterligare två månader att ansöka och slutredovisning ska ske till Socialstyrelsen i
mars 2022. Hittills har ansökningar till förvaltningen inkommit för personalkostnader i samband med utbildning om drygt tre miljoner kronor avseende
vikariekostnader för 36 personer hos fyra utförare. För 2020 användes nästan
800 000 kronor av de rekvirerade medlen om drygt 3,5 miljoner kronor för motsvarande ändamål. Information om statliga stimulansmedel 2020 gavs på
direktionen den 2020-10-14 § 109 (dnr 2020-000303 047).
Information till samtliga utförare som är behöriga att ansöka om medel 2021 har
skickats ut vid fyra tillfällen under perioden februari till september. Förvaltningens
bedömning är att det är ett hinder att medlen endast kan användas till personalkostnader för vikarier i samband med att personalen utbildas. Om medel också
kunde användas till att köpa utbildningar skulle fler möjligheter öppna sig och
medlen kunna användas mer ändamålsenligt.
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Beskrivning av ärendet
Den 11 oktober 2021 har Hanna Stymne Bratt (S) till direktionen för
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje lämnat skrivelse till
direktionen. Direktionen beslutade 2021 § 146 att remittera skrivelsen till
förvaltningen för besvarande vid kommande sammanträde.
I skrivelsen framförs önskemål om att förvaltningen ska redovisa hur många
personer som vidareutbildats sig genom äldreomsorgslyftet år 2020 och år 2021.
Vidare redovisa hur stor andel av de statliga stimulansmedel för detta ändamål
som använts respektive återbetalats år 2020 och 2021. Äldreomsorgslyftet syftar
till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom
att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka
kompetensen hos dem. Medlen får användas för att finansiera personalkostnader
då anställda inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre är
frånvarande på grund av studier. Medlen kan användas under hela det år de är
avsedda för. Senast den 15 mars 2022 ska kommunerna återrapportera till Socialstyrelsen hur stimulansmedlet för 2021 har använts.
Ekonomiska konsekvenser
Äldreomsorgslyftet finansieras med statliga stimulansmedel. För Norrtälje
kommun är fördelningen drygt 28 miljoner kronor år 2021 och för år 2020 var det
drygt 3,6 miljoner kronor. Medel som inte använts senast 31 december det år de är
avsedda för, ska återbetalas.
Effekter för sammanhållen vård och omsorg
Ärendet bedöms inte ha några effekter för sammanhållen vård och omsorg
Barnperspektiv
Ärendet bedöms inte ha någon påverkan på barn och unga.
Förvaltningens synpunkter
Information om möjligheten att söka medel år 2021 och hur man ska gå till väga i
de olika stegen har förvaltningen skickat till berörda utförare vid fyra tillfällen, 19
februari, 2 mars, 11 juni och 1 september. Informationen har skickats till samtliga
utförare som är behöriga att ansöka. För år 2021 återstår ytterligare två månader
för utförarna att ansöka om medel. Sporadiska ansökningar kommer fortfarande
in till förvaltningen. Medlen får endast användas för att finansiera
personalkostnader då anställda inom den kommunalt finansierade vården och
omsorgen om äldre är frånvarande på grund av studier. Det är förvaltningens
bedömning att det begränsar möjligheten att använda medlen. Fler möjligheter
skulle öppnas om medel kan användas för att köpa in utbildningar i kombination
med ersättning för kostnader till vikarier.
Följande utförare har sökt och beviljats medel för år 2021:
-

Kavat vård AB
Attendo
Vårdbolaget TioHundra AB
Vardaga Silverhemmen AB.
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Äldreomsorgslyftet 2020
Rekvirerade medel
3 653 861 kr
Äldreomsorslyftet 2021
Rekvirerade medel
28 050 334 kr

Använda medel
770 511 kr

Återbetalda medel
2 883 350 kr

Ansökta och beviljade
medel okt 2021
3 032 595 kr

Återbetalda medel
Slutredovisning mars
2022

De beviljade medlen för år 2021 täcker personalkostnader i samband med
frånvaro på grund av utbildning för :
Yrkespaket
undersköterska
Reviderat
yrkespaket
undersköterska
Utbildning
specialistkompetens
undersköterska

26 personer
6 personer
4 personer

Bilagor
Skrivelse (S) angående äldreomsorgslyftet till Norrtäljes omsorgsarbetare.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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Datum: 2021-10-26
Dnr: 2021-000237-739
Handläggare: Sara Andersson
Direktionen 2021-11-10

Svar på skrivelse (V) angående kundvalet
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att skrivelsen är besvarad.
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har genom skrivelse från Thomas Magnusson (V) och Jessica
Hilwën (V) till direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje den 13 oktober 2021 § 147 fått i uppdrag att svara på frågan om inköp
inom kundvalet. Bakgrunden är att avtalet i kundvalet ger utförarna möjlighet att
använda underleverantör för inköp till brukarna. I skrivelsen ställs frågan om det
finns analyser över de miljömässiga konsekvenser som detta kan innebära när
utförare väljer hemleveranser via externa företag istället för att omsorgspersonal
gör inköpen till brukarna i lokala butiker. Förvaltningens bedömning är att
konsekvensanalyser inte kan krävas av utförare som använder sig av underleverantör för inköp. Avtalet för kundvalet reglerar vad som ska göras men inte
hur det utförs. Avtalet reglerar att utföraren vid utförande av uppdraget ska verka
för att minimera skadlig miljöpåverkan. Avtalet reglerar också att utföraren ska
främja och stödja kundens användande av teknik exempelvis GPS-larm och andra
tekniska alternativ i samhället, såsom inköp av livsmedel via internet.
Vårdbolaget Tiohundra AB är en utförare inom kundvalet som använder underleverantör för inköp. De skäl som förvaltningen fått till sig vad gäller valet av
underleverantör är att hemtjänstpersonalen inte behöver hantera kundernas
pengar, betalkort och inloggningsuppgifter. Vidare att det är spårbart om det är
kunden själv eller hemtjänstpersonalen som har gjort beställningen samt att
leverantören följer den så kallade kylkedjan från butik/lager via transportfordon
till kundens dörr.
Bilagor
1. Skrivelse (V) angående kundvalet.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Datum: 2021-11-01
Dnr: 2021-000024 042

Direktionen 2021-11-10

Uppföljning av överenskommelse avseende stärkt
styrning och ekonomiska förutsättningar för
kommunalförbundet 2021-2023
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att godkänna förvaltningens rapport.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
Vid direktionens sammanträde 2021-02-10 § 3 beslutade direktionen att godkänna
överenskommelse mellan Region Stockholm, Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) avseende stärkt styrning och
ekonomiska förutsättningar för kommunalförbundet för perioden 2021-2023.
Direktionen beslutade 2021-05-19 (§ 70) att godkänna förvaltningens förslag till
långsiktig plan till 2031 vid direktionens sammanträde Vid sammanträdet den
19 maj 2021 behandlades även underlag till budget 2022 och verksamhetsplan
2022-2024 (§ 69) som underlag till medlemmarna inför deras kommande budgetarbete.
Fyra samrådsmöten på tjänstemannanivå har hållits de 21 april, 26 maj, 16 juni
och den 20 oktober. En gemensam årscykel för budget, planering och uppföljning
har utarbetats. Den gemensamma årscykeln för budget, planering och uppföljning
utgår från det första inträffade datumet enligt medlemmarnas beslutade tidplaner.
Uppföljning kommer att ske enligt Region Stockholms och Norrtälje kommuns
tidplan för månadsuppföljningar, tertial, delår samt verksamhetsberättelse.
Förslag till ändringar i förbundsordningen har presenterats på senaste tjänstemannasamrådet med anledning av punkt 14 i överenskommelsen som innebär att
KSON ska reglera eventuella underskott genom effektiviseringar under de
närmast följande tre åren. Nuvarande lydelse i förbundsordningen (§ 14) anger att
kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på
annat sätt, täckas med bidrag från förbundsmedlemmarna.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Beskrivning av ärendet
Vid direktionens sammanträde den 10 februari 2021 beslutade direktionen att för
sin del godkänna överenskommelse mellan Region Stockholm, Norrtälje kommun
och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) avseende
stärkt styrning och ekonomiska förutsättningar för kommunalförbundet för
perioden 2021-2023.
Överenskommelsen omfattar 16 åtgärdspunkter. KSON ska bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramar som fastställts av medlemmarna och inlämna
underlag enligt medlemmarnas tidsplaner. En långsiktig plan för en hållbar
verksamhet med en ekonomi i balans ska också upprättas. Direktionen beslutade
att godkänna förvaltningens förslag till långsiktig plan till 2031 vid direktionens
sammanträde den 19 maj 2021 (§ 70). Vid sammanträdet behandlades även
underlag till budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024 (§69) som underlag till
medlemmarna inför deras kommande budgetarbete.
Från och med den 31 mars 2021 har Region Stockholm och Norrtälje kommun
bjudit in förbundsdirektör och ekonomichef på KSON att delta på tjänstemannasamråden. Fyra samrådsmöten har hållits, 21 april, 26 maj, 16 juni, 20 oktober. En
gemensam årscykel för budget, planering och uppföljning har utarbetats. Den
gemensamma årscykeln för budget, planering och uppföljning utgår från det första
inträffade datumet enligt medlemmarnas beslutade tidplaner. Uppföljning
kommer att ske enligt Region Stockholms och Norrtälje kommuns tidplan för
månadsuppföljningar, tertial, delår samt verksamhetsberättelse.
Förslag till ändringar i förbundsordningen har presenterats på senaste
tjänstemannasamrådet med anledning av punkt 14 i överenskommelsen som
innebär att KSON ska reglera eventuella underskott genom effektiviseringar
under de närmast följande tre åren. Nuvarande lydelse i förbundsordningen (§ 14)
anger att kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte
täcks på annat sätt, täckas med bidrag från förbundsmedlemmarna.
Ekonomiska konsekvenser
Syftet med överenskommelsen är att stärka förutsättningarna för en effektiv
styrning så att verksamheten kan bedrivas med de fördelar som Norrtäljemodellen
innebär och utvecklas med en hållbar ekonomi i balans.
Avgörande förutsättningar för en ekonomi i balans för kommunalförbundet är
god planering och kraftfulla prioriteringar. Utgångspunkten för kommunalförbundets planering är att kostnader som är opåverkbara för kommunalförbundet är
givna, exempelvis att kostnaderna för övriga sjukhusavtal inte överstiger den
uppräkning på 1,5 procent som anges i Region Stockholms budget för 2022. Den
nivån på uppräkning har också legat som grund inför överenskommelsen
avseende stärkt styrning och ekonomiska förutsättningar för KSON under 20212023.
Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer från och med 2022 att ansvara för
medlemsbidraget till KSON. I Region Stockholms budget anges att för
planeringsåren 2022 samt 2023 föreslås medlemsbidraget till KSON räknas upp
med 2,5 procent. Även i Norrtälje kommuns mål- och budgetdokument för 20222024 anges att pris- och volymuppräkning till KSON uppgår till 2,5 procent i
enlighet med överenskommelsen.
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Effekter för sammanhållen vård och omsorg
KSON:s förbundsordning anger att målet är att åstadkomma sammanhållen vård
och omsorg med god kvalitet och tillgänglighet för individen och att ge förutsättningar för innovativa samarbeten som ger upphov till samordnings- och
effektivitetsvinster. I det ingår att KSON ska styra mot och följa upp Region
Stockholms nämndspecifika mål En hälso- och sjukvård av god kvalitet och de
indikatorer som anges samt bidra till Norrtälje kommuns målområden som sätter
den långsiktiga övergripande inriktningen för Norrtälje kommun. KSON:s
uppdrag för 2022 omfattar uppdrag inom målområde 1, 4, 5 och 7 samt
indikatorer.
Bilagor
1. Överenskommelse mellan Region Stockholm, Norrtälje kommun och
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje avseende stärkt styrning
och ekonomiska förutsättningar för kommunalförbundet under perioden 20212023
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

118

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(2)

Datum: 2021-11-02
Dnr: 2021-000300-770

Direktionen 2021-11-10

Uppföljning av uppdrag att utreda åtgärder för att
undvika att ovaccinerad personal sprider covid-19 inom
vård och omsorg
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
godkänna förvaltningens återredovisning av uppdraget.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje gav
förvaltningen i uppdrag att utreda åtgärder för att undvika att ovaccinerad
personal sprider covid-19 smitta inom vård och omsorg vid sammanträde
2021-10-13 § 129. Vård- och omsorgsgivare har ett stort ansvar att förhindra
smittspridning och att skydda patienter, brukare och andra personer som vårdens
och omsorgens medarbetare kommer i kontakt med.
Förvaltningen har i sitt utredningsarbete följt och vägt in slutsatser från Region
Stockholm, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och andra kommuner. I
utredningsarbetet har också de fackliga organisationerna vid kommunalförbundets
samverkansorgan haft möjlighet att lämna sina synpunkter. Utredningen har
resulterat i vilka åtgärder som är möjliga för att undvika att ovaccinerad personal
sprider covid-19 inom vård och omsorg. Vägledning till utförarna har lämnats i
form av information och frågor och svar som stöd för verksamhetscheferna.
Beskrivning av ärendet
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre ska
vaccinera sig mot covid-19. Ett av syftena är att minska smittspridningen i
samhället. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.
Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i
covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna som kan vaccinera sig,
men ännu inte gjort det, tar särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är
70 år och äldre.
Covid-19 är en sjukdom som lyder under Smittskyddslagen och den tillfälliga
Pandemilagen.
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
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Enligt Smittskyddslagen vilar ett stort ansvar på individen att förhindra spridning
av smittsamma sjukdomar och vidta åtgärder för att skydda andra mot smittrisk.
En trygg vård och omsorg för dem som behöver det måste kunna garanteras.
Medarbetare inom vård och omsorg har därför ett stort eget ansvar att bidra till
att hög patientsäkerhet upprätthålls och att brukare och patienter kan känna sig
trygga. Särskilt viktigt är det för personal som arbetar nära personer i riskgrupper
och äldre som riskerar allvarlig sjukdom och död vid smitta. Vård- och omsorgsgivare har ett stort ansvar att förhindra smittspridning och att skydda patienter,
brukare och andra personer som vårdens och omsorgens medarbetare kommer i
kontakt med.
Förvaltningen har i sitt utredningsarbete följt och vägt in slutsatser från Region
Stockholm, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och andra kommuner. I
utredningsarbetet har också de fackliga organisationerna vid kommunalförbundets
samverkansorgan haft möjlighet att lämna sina synpunkter. Akademikerförbundet
SSR och Vårdförbundet har meddelat att de inte har synpunkter att tillföra
materialet. Kommunal har inkommit med ett antal frågeställningar att beakta och
påpekar att Kommunal vid varje eventuell omplacering kommer att kräva en riskbedömning och en förhandling.
Utredningen har resulterat i vilka åtgärder som är möjliga för att undvika att
ovaccinerad personal sprider covid -19 inom vård och omsorg. Vägledning till
utförarna har lämnats i form av information och frågor och svar som stöd för
verksamhetscheferna.
I Norrtälje kommun har vaccinationsviljan varit stor under pandemin. Under
första veckan i oktober har över 81 procent av norrtäljeborna över 16 år
vaccinerats med båda doserna. Det är möjligt för ovaccinerad personal att
vaccinera sig på arbetsplatsen när dos 3 ges till boende på säbo. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik är den nationella vaccinationstäckningen bland
vårdpersonal i slutet av september 86 % för dos 1 och 81 % för dos 2. Antalet
vaccinerad vårdpersonal på sjukhus är högre än befolkningen generellt, vårdpersonal inom SÄBO är enbart något högre och vårdpersonal inom hemtjänst och
LSS ligger på samma nivå som befolkningen generellt. Det är ett mål att all vårdoch omsorgspersonal som kan, också vaccinerar sig. Mot bakgrund av bland annat
detta är bedömningen att huvuddelen av vård- och omsorgspersonalen är fullvaccinerad i Norrtälje kommun.
Bilagor
Information till verksamheterna som kommunalförbundet ansvarar för.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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Information om möjliga åtgärder för att undvika att
ovaccinerad personal sprider covid-19 inom vård och
omsorg
Folkhälsomyndigheten anser att vaccination av vård- och omsorgspersonal är en
viktig faktor för patientsäkerheten och att ovaccinerad personal inte bör delta i
nära vård och omsorg för personer över 70 år och riskgrupper.
Covid-19 är en sjukdom som lyder under Smittskyddslagen och den tillfälliga
Pandemilagen. Enligt Smittskyddslagen vilar ett stort ansvar på individen att
förhindra spridning av smittsamma sjukdomar och vidta åtgärder för att skydda
andra mot smittrisk. En trygg vård och omsorg för dem som behöver det måste
kunna garanteras. Medarbetare inom vård och omsorg har därför ett stort eget
ansvar att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls och att brukare och
patienter kan känna sig trygga. Särskilt viktigt är det för personal som arbetar nära
personer i riskgrupper och äldre som riskerar allvarlig sjukdom och död vid
smitta.
Vård- och omsorgsgivare har ett stort ansvar att förhindra smittspridning och att
skydda patienter, brukare och andra personer som vårdens och omsorgens
medarbetare kommer i kontakt med. Förändringarna i de allmänna råden i
samhället den 29 september påverkar inte riktlinjerna som gäller för vård- och
omsorgspersonal.
Både Folkhälsomyndigheten och Statens medicinsk-etiska råd (SMER) är tydliga i
sina rekommendationer om att vård- och omsorgspersonal ska vara vaccinerade
och att det personliga ansvaret är stort. ”Anställda med patient-/brukarkontakt i
hälso- och sjukvården och i omsorg och service till äldre och personer med
funktionsnedsättningar har en moralisk skyldighet att vaccinera sig mot covid-19.
Patientens/brukarens intresse av att smittorisken minimeras väger tyngre än den
anställdes individuella val att vaccinera sig eller inte” skriver SMER i ett uttalande.
Uttalande om vaccination mot covid-19 av vård- och omsorgspersonal (smer.se)

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, KSON, delar SMER:s och
Folkhälsomyndighetens bedömning. Vi vill att all personal inom vård och omsorg
är vaccinerad mot covid-19. Främst för att skydda de brukare, kunder och
patienter som verksamheterna möter i sitt arbete, men också för sin egen skull.
Det är viktigt att arbetsgivarens agerande inte uppfattas som ett tvång eller
påtryckning för att arbetstagare ska vaccinera sig. Det får inte heller förekomma
någon särbehandling, varken av de som inte väljer att vaccinera sig eller för dem
som gör det. Gratifikationer för genomförd vaccination ska därför inte utgå.
Enligt Folkhälsomyndighetens statistik är den nationella vaccinationstäckningen
bland vårdpersonal i slutet av september 86 % för dos 1 och 81 % för dos 2 (se
figur 3 nedan). Det är dock fortsatt skillnad på andel vaccinerade bland
vårdpersonal inom sjukhusvård jämfört med inom SÄBO, hemtjänst och LSS.
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Antalet vaccinerad vårdpersonal på sjukhus är högre än befolkningen generellt,
vårdpersonal inom SÄBO är enbart något högre och vårdpersonal inom
hemtjänst och LSS ligger på samma nivå som befolkningen generellt. Det är ett
mål att all vård- och omsorgspersonal som kan, också vaccinerar sig.
Vaccinationstäckning bland vårdpersonal — Folkhälsomyndigheten
(folkhalsomyndigheten.se)

Vad gäller för ovaccinerade medarbetare?
Folkhälsomyndighetens rekommendation att ovaccinerad personal inte bör delta i
nära vård och omsorg för personer över 70 år och riskgrupper är en stor
utmaning då medarbetare inte är skyldiga att uppge om de är vaccinerade eller
inte. Det är mycket viktigt med en tydlig hållning från oss som arbetsgivare att vi
anser det väsentligt att alla är vaccinerade för att skydda äldre och sköra i våra
verksamheter. Rekommendationen är därför att chefer och ledningsansvariga tar
upp på lämpliga mötesforum att Folkhälsomyndigheten understryker att
vaccination av vård- och omsorgspersonal är en viktig faktor för patientsäkerheten.
Det är också viktigt att främja möjligheten för anställda att vaccinera sig genom att
möjliggöra vaccinering på arbetstid och gärna också på arbetsplatsen.
Råd att göra riskbedömning för hantering av ovaccinerad personal
Det kan av verksamhetsskäl såsom patientsäkerhet, vårdgivaransvar och smittskyddskrav anses befogat att ställa krav på att enbart vaccinerad personal arbetar i
en specifik verksamhet eller med en specifik boende. För att ta reda på om det
finns verksamhetsskäl krävs det att arbetsgivaren genomför en riskbedömning av
verksamheten. Det är viktigt att bedömningarna görs utifrån medicinsk kunskap
och erfarenhet.
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Om kravet på att medarbetaren ska vara vaccinerad anses befogat kan arbetsgivaren inom ramen för sin arbetsledningsrätt, besluta om tillfällig placering eller
stadigvarande förflytta medarbetare som inte uppfyller kravet på vaccination till
andra arbetsuppgifter eller annan arbetsplats. Eftersom en sådan åtgärd är att
betrakta som ingripande bör arbetsgivaren först undersöka om det är möjligt att
på annat sätt åstadkomma att de sköraste patienterna eller brukarna vårdas av
vaccinerad medarbetare.
Det är viktigt att bedömningarna avseende inom vilken typ av verksamhet och i
vilka situationer detta skulle anses befogat görs utifrån förutsättningarna i varje
enskilt fall och inte avser generella beslut som omfattar stora personalgrupper
med varierande förutsättningar. Vägledning saknas dock då detta är en ny oprövad
situation där det saknas tydlig praxis.
Om arbetsgivaren genom riskbedömningen kan konstatera att hela eller delar av
verksamheten kräver vaccinerad personal anser arbetsgivaren att det är skäl för att
ställa krav på vaccination på den/de berörda enheterna. Bedömning av huruvida
ett krav på vaccination av medarbetare kan anses befogat eller ej kan falla ut olika i
olika situationer då förutsättningarna varierar.
Checklista vid bedömning
1. Verksamheten fattar beslut om att enbart vaccinerade medarbetare arbetar
med en särskild patientgrupp.
Beslutet måste föregås av en bedömning utifrån vårdgivaransvaret och
patientsäkerheten.
2. Undersök om det är möjligt att genom sedvanlig arbetsledning åstadkomma
att de sköraste patienterna vårdas av vaccinerade medarbetare.
3. Förflytta medarbetare inom ramen för anställningsavtalet (bibehållen lön och
anställningsvillkor) med stöd av kollektivavtal.
4. Innan beslut om förflyttning fattas ska följande steg genomföras:
4.1. Riskbedöm arbetsmiljön enligt sedvanliga rutiner, notera att såväl den
som kan vara föremål för förflyttning likväl som kvarvarande kollegors
arbetsmiljö måste riskbedömas.
4.2. Genomför en förhandling med arbetstagarorganisationen med stöd av 11
§ Medbestämmandelagen och i förekommande fall 14 §.
4.3. Beslut fattas av arbetsgivaren enligt arbetsgivarens arbetsordning.
En rekommendation är att ha med följande mening som utgångspunkt i
riskbedömningen:
-

Folkhälsomyndigheten understryker att vaccination av vård- och omsorgspersonal är en
viktig faktor för patientsäkerheten och att ovaccinerad personal inte bör delta i nära
vård och omsorg för personer över 70 år och riskgrupper. Folkhälsomyndigheten
rekommenderar att ovaccinerade ska fortsätta hålla avstånd till andra även efter den
29 september 2021.
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Vaccinationskrav vid rekrytering
Ett krav på vaccination för att anställas i en viss verksamhet träffas normalt inte
av grundlagsskyddet i 2 kap 6 § Regeringsformen. Men vaccinationskrav kan dock
stå i strid med annan lagstiftning, exempelvis Diskrimineringslagen i fall då
sökanden på grund av funktionsnedsättning eller religiösa skäl inte kan eller vill
vaccinera sig. Även begreppet god sed på arbetsmarknaden måste beaktas i dessa
situationer. Uppställs ett vaccinationskrav vid nyrekrytering måste det därför
kunna motiveras av ett berättigat syfte och framstå som befogat, varför ett
generellt krav för samtliga anställningar sannolikt kan ifrågasättas. Det är möjligt
att ett sådant krav för den som söker anställning inom vård och omsorg skulle
kunna anses som berättigat, men frågan är inte rättsligt prövad. I verksamheter där
krav på vaccination sedan tidigare uppställts kan man upprätthålla kravet vid
nyrekrytering.
Kommunikationsstöd
Det finns kommunikationsstöd som kan användas för att arbeta främjande för att
få personalen att vaccinera sig. Som arbetsgivare ska vi informera om fördelarna
med att så många som möjligt vaccinerar sig samt underlätta för medarbetare att
få tillgång till information genom att exempelvis uppmärksamma medarbetare på
den information som finns på Folkhälsomyndighetens och Vårdgivarguidens
hemsidor om vaccination.
Folkhälsomyndighetens hemsida: Till personal inom vård och omsorg som vill veta
mer om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vårdgivarguidens hemsida: Kommunikationsstöd om covid-19 | Vårdgivarguiden
(vardgivarguiden.se)

Sveriges kommuner och regioner, SKR har också på sin hemsida frågor och svar
om arbetsgivarens ansvar:
Vaccination | SKR
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Frågor och svar till stöd för verksamhetschefer
1

Får jag fråga om en medarbetare är vaccinerad?

Ja ni får ställa frågan. Medarbetare kan dock välja att inte svara.
2

Får jag be en medarbetare som svarar ja, personen är vaccinerad, att uppvisa
covidbevis?

Ja, dock är det viktigt att medarbetaren uppfattar att det är frivilligt att uppvisa covidbeviset. Det får
alltså inte uppfattas som ett tvång.
3

Vad gör jag om en medarbetare säger att de är vaccinerade men inte vill visa upp ett
covidbevis?

Det finns inte lagstöd att kräva covidbevis för att verifiera att medarbetarens uppgift är korrekt. Det
är viktigt att ni inte pressar medarbetaren utan bara tackar för svaret.
4

Får jag hålla listor på vilka av mina medarbetare som är vaccinerade eller inte?

Nej, det får ni inte eftersom uppgift om vaccination är en känslig personuppgift enligt GDPR och det
saknas stöd för arbetsgivare att föra register över om anställda är vaccinerade.
5

Hur ska jag då kunna hantera frågan om en medarbetare är vaccinerad eller inte?

Läkarorganisationerna erbjuder från och med vecka 40 att vaccinera personal med dos 1 eller dos
2 i samband med ronddagar. Ni har här möjlighet att fråga respektive medarbetare om de är
vaccinerade och erbjuda vaccination till de som är ovaccinerade. I samband med det får ni skriva
en lista på vilka som tar emot erbjudandet för att kunna informera läkarorganisationen.
I övrigt för ni listor över vilka medarbetare som arbetar med vilka vårdtagare på ett boende. Här
kan ni välja att de som ni är säkra på är vaccinerade arbetar med de mest sköra.
6

Kan man omplacera en medarbetare som är ovaccinerad?

Arbetsgivaren ska säkerställa att riskbedömningar sker på arbetsplatserna och att det finns rutiner
för användande av skyddsutrustning och basala hygienrutiner etc.
Därutöver kan det av verksamhetsskäl anses befogat att uppställa krav på att enbart vaccinerad
personal arbetar i den specifika verksamheten. Verksamhetsskäl kan till exempel avse
patientsäkerhet och smittskyddskrav. Typiskt sett kan det avse viss avancerad specialistvård med
extra smittokänsliga patienter, prematura barn eller liknande vårdsituationer där krav på
vaccination är absolut nödvändigt.
Om kravet på att personalen ska vara vaccinerad anses befogat kan arbetsgivaren, inom ramen för
sin arbetsledningsrätt, besluta om tillfällig placering eller stadigvarande förflytta personal som inte
uppfyller kravet på vaccination till andra arbetsuppgifter eller annan arbetsplats. Eftersom en sådan
åtgärd är att betrakta som ingripande bör arbetsgivaren först undersöka om det är möjligt att på
annat sätt åstadkomma att de sköraste patienterna eller brukarna vårdas av vaccinerad personal. I
vilka delar av verksamheten och i vilka situationer ett beslut om krav på vaccinerad personal kan
anses befogat behöver bedömas i varje enskilt fall. Vägledning saknas dock då detta är en ny
oprövad situation där det saknas tydlig praxis.
Bedömning av huruvida ett krav på vaccinerad personal kan anses befogat eller ej kan falla ut olika
i olika situationer då förutsättningarna varierar. Ett krav på enbart vaccinerad personal för arbete på
en vårdavdelning för benmärgstransplanterade patienter som helt saknar immunförsvar är inte
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jämförbar med ett motsvarande krav på personal som enbart har vårdkontakter med patienter eller
brukare som i hög grad själva är fullvaccinerade.
Det är därför viktigt att bedömningarna avseende inom vilken typ av verksamhet och i vilka
situationer detta skulle anses befogat görs utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall och inte avser
generella beslut som omfattar stora personalgrupper med varierande förutsättningar. Det är vidare
angeläget att bedömningarna görs utifrån medicinsk kunskap och erfarenhet.
Rådgör med er HR-enhet om ni överväger tillfällig omplacering eller stadigvarande förflyttning.
7

Kan vi som arbetsgivare ställa krav på vaccination vid nyrekrytering?

Om vi som arbetsgivare ställer krav på vaccination vid nyrekrytering måste det kunna motiveras av
ett berättigat syfte och framstå som befogat. Enligt SKR är möjligheten begränsad. Det kan vara
möjligt att ha ett sådant krav om det anses som berättigat men frågan är inte rättsligt prövad. I
verksamheter där krav på vaccination sedan tidigare uppställts kan man upprätthålla kravet vid
nyrekrytering.
Denna skrivning är möjlig vid annonser vid nyrekrytering så länge denna rekommendation finns
från Folkhälsomyndigheten:
”Folkhälsomyndigheten anser att vaccination av vård- och omsorgspersonal är en viktig faktor för
patientsäkerheten och att ovaccinerad personal inte bör delta i nära vård och omsorg för personer
över 70 år och riskgrupper.”
8

Varför kan vi inte ställa ett absolut krav på vaccinering vid nyanställning?

I Sverige finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp, 2 kap 6 § Regeringsformen.
En anställning är att ses som ett erbjudande och inte ett krav men frågan är inte prövad så det är
ett s k svårbedömt rättsligt läge.
Jag har personal som inte är vaccinerad men som vill vaccinera sig – hur kan jag
underlätta för dem att vaccinera sig?
Arbeta med de främjande åtgärderna genom exempelvis:
Informera och bistå i var vaccinationer kan ske Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 1177 Vårdguiden.
Bevaka kommunens hemsida och informera om när dropin och tillfälliga vaccinationstillfällen
i Hallstavik och Rimbo anordnas Information från Norrtälje kommun om coronaviruset
(norrtalje.se)
Uppmärksamma arbetstagare på den information som finns på Folkhälsomyndighetens och
regionens hemsidor om vaccination för att minska oro (se länkar ovan).
Tillhandahålla nämnda länkar på Ert intranät eller liknande för att stödja medarbetare med
att få rätt information och skapa lugn kring frågan om vaccination.
Låta arbetstagare vara lediga från arbetet med lön för att vaccinera sig
informera om fördelar med att så många som möjligt vaccinerar sig
9

Det är viktigt att arbetsgivarens agerande inte uppfattas som ett tvång eller påtryckning för att
medarbetare ska vaccinera sig. Det får inte heller innefatta någon särbehandling, varken av de
som inte väljer att vaccinera sig eller för dem som gör det. Gratifikationer för genomförd vaccination
ska därför inte utgå.
I samband med att boenden på säbo kommer att få sin tredje dos vaccin kommer det även att ges
möjlighet för medarbetare att vaccinera sig med en första eller andra dos på arbetsplatsen.

126

10

7(7)

Vad kan man säga om anhöriga kräver att bara vaccinerad personal får vårda den
närstående?

Förklara att det inte är möjligt att garantera men att alla som är ovaccinerade kommer att ha
skyddsutrustning. I Sverige finns ett grundlagsskydd som innebär att man inte kan tvinga någon att
vaccinera sig. Det finns också lag som innebär att man inte är skyldig att uppge om man är
vaccinerad eller inte. Därför kan vi inte kräva svar och föra listor över vilka medarbetare som är
vaccinerade eller inte.
Förklara också att det pågår en intensiv satsning för att nå de som fortfarande inte är vaccinerade
genom att erbjuda vaccination av dos ett eller dos två på arbetsplatsen med hjälp av läkarorganisationerna. Arbete pågår också med att informera alla medarbetare inom vård- och omsorg vikten att
vaccinera sig och svara på frågor om det finns oro. Flertalet medarbetare har själva uppgivit att de
är vaccinerade och vår uppfattning är att majoriteten av personalen är vaccinerad.

127

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(2)

Datum: 2021-10-22
Dnr: 2021-000292 771

Handläggare: Raz State

Direktionen 2021-11-10

Information om pågående projekt på Norrtälje Sjukhus
och mobil mammografi
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje noterar
informationen till protokollet.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutade
2021-03-24 § 36 att ge förvaltningen i uppdrag att söka finansiering för en mobil
mammografiverksamhet utifrån en presenterad förstudie.
Detta informationsärende syftar till att ge en statusrapportering av uppdraget att
söka finansiering för en mobil mammografiverksamhet samt ge en inblick i redan
pågående innovationsprojekt på Norrtälje sjukhus. Innovation handlar om att
möta dagens och morgondagens behov med nya lösningar där idéer omsätts till
verklig förändring för människor, organisationer och samhällen.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen önskar genom detta informationsärende att belysa det arbete som
pågår med utveckling av förutsättningar för att akutsjukhuset ska vara innovativa att det ska finnas en utvecklad innovationsförmåga. Ett annat perspektiv som
belyses handlar om hur förvaltningen kan driva på innovation genom en mobil
mammografienhet med ett hälsofrämjande ändamål.
Förvaltningen står inför stora utmaningar till följd av den demografiska
utvecklingen och förändrad efterfrågan från invånarna på tjänster inom Norrtälje
sjukhus. Förvaltningen ser svårigheter kring ekonomiska resurser för utveckling av
större innovativa projekt och tillgång till personal med relevant kompetens är en
utmaning för akutsjukhuset. Ett utvecklande forskning- och utvecklingsarbete är
av vikt, inte bara för den offentliga sjukvården utan även för medborgarna. I ljuset
av dessa utmaningar ökar betydelsen av att arbeta systematiskt med innovation i
offentlig verksamhet.
Syftet med en mobil mammografiverksamhet är att nå ut till målgruppen utifrån
perspektivet hälsofrämjande insatser i stället för sjukvård.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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2(2)
Individen ska sättas i centrum genom anpassligare tillgänglighet som bidrar till
ökad deltagande vid screeningtillfällen. I enlighet med uppdraget, som är fördröjt
p.g.a. pandemin, har förvaltningen tillsammans med Tiohundra AB påbörjat
arbetet med att identifiera samt söka medel från olika fonder. Detta som ett första
steg innan arbete med privat-offentlig-partnerskap (POP) fördjupas. Ansökningsförandet följer egna tidsramar som inte kan påverkas av förvaltningen, men
förvaltningen deltar i flera ansökningsprocesser. Förvaltningen har även påbörjat
arbete med att identifiera möjligheterna för att utöka ansökningsförandet till EUfonder också.
Inom Norrtälje sjukhus pågår redan nu innovativa projekt utöver mobil mammografi. Inom sjukhusavtalet utgör en post i ersättningsmodellen till Norrtälje sjukhus att ha ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Detta utvecklingsarbete stannar inte
enbart inom akutsjukhuset utan är även applicerad inom hela koncernen. Exempel
på ett utvecklingsarbete är arbetet med magnetmodellen och pågående projekt
med drönarverksamhet.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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Beslut
Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) per den 31 oktober 2021,
2021-10-08 dnr 2021-000017-739 Q3.
Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och Socialtjänstlagen (SOL) per den 30 september 2021, 2021-10-29 dnr 2021-000141-731.
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Datum: 2021-10-08
Dnr: 2021-000017-739 Q3

Handläggare:
Ulrika Strand

Till
Direktionen 2021-11-10

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL)
per den 31 Oktober 2021
1. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje överlämnar rapporten gällande icke
verkställda beslut per den 31 oktober 2021 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Den rapportering av icke verkställda beslut, som skickats till IVO per den 31
oktober 2021, omfattar 58 gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL, som inte verkställts
inom 3 månader (avser beslut fattade under april, maj och juni 2021) från
beslutsdatum. Rapporteringen till IVO för kvartal tre 2021 omfattar färre antal
beslut som föregående kvartal.
Av dessa gynnande beslut avser
särskilt boende 5 kap. 5 §
dagverksamhet 4 kap. 1§
kontaktperson 4 kap. 1§
hemtjänst 11 kap. 1§
Korttidsboende/växelvård 4 kap 1 §

14 personer (9 kvinnor, 5 män)
44 personer (29 kvinnor, 15 män)
0 person
0 personer
0 person

Aktuella beslut enligt SoL som avser ärenden inom socialpsykiatrin rapporteras i
samband med besluten enligt LSS.
Beskrivning av ärendet
Från 1 juli 2006 har kommunen enligt socialtjänstlagen skyldighet att rapportera gynnande
beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. Rapporteringen gäller också
beslut där verkställigheten avbrutits och inte verkställts på nytt inom 3 månader.
Rapporteringen ska ske på individnivå och en gång per kvartal. Upprepad rapportering ska
göras på individnivå fram till dess att beslutet är verkställt eller ånyo verkställt.
Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skickas uppgifter om namn, personnummer, beslutsdatum, typ av insats, skäl till att beslutet inte verkställts samt övriga
upplysningar/åtgärder. Revisorerna får en avidentifierad kopia av underlaget. Statistiken skall
visa antal icke verkställda beslut, typer av bistånd samt hur lång tid som förflutit från dagen för
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respektive beslut. I nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre prop. 2005/06:115
anges att det är viktigt att det framgår hur många beslut som rör män respektive kvinnor. Som
den yttersta konsekvensen avseende gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader kan
IVO ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift enligt 16 kap 6A § Sol

Datum för
gynnande beslut

Sökandes
Skäl till att beslutet ej verkställts
födelseår

Boende med

särskilt
boende

200904
210615

1926
1930

210527

1931

210119
201217
210310
210621
201123
210308
210611
201202
210318
210527
201028

1934
1950
1944
1949
1937
1935
1945
1939
1931
1938
1938

Beslutet
verkställt
/återtaget

Kommentar

SOL
Personen tackat nej till erbjuden plats
Personen tackat nej till erbjuden plats
Personen tackat nej till erbjuden plats
Personen tackat nej till erbjuden plats
Personen tackat nej till erbjuden plats
Avslutad
Tillämpar 16kap § 3.
Tillämpar 16kap § 3.
Avslutad
Personen tackat nej till erbjuden plats
Tillämpar 16kap § 3.
Personen tackat nej till erbjuden plats
Personen tackat nej till erbjuden plats
Personen tackat nej till erbjuden plats

Återtagen ansökan
Personen väntar plats på ett specifikt boende
Personen väntar plats på ett specifikt boende
Personen flyttar till särskilt boende

210818

210913

Personen väntar plats på ett specifikt boende

Avser parbo beslut

Kontaktperson
Sol :

Datum för
gynnande beslut

Sökandes
Skäl till att beslutet ej verkställts
födelseår

Beslutet
verkställt
/återtaget

Kommentar

Inga ärenden att
rapportera
Dagverksamhet
Sol :
Datum för
gynnande beslut
191113
190614
190527

Sökandes
Skäl till att beslutet ej verkställts
födelseår
1944
Avslutad
1935
1945

Kommentar
Avslutad utan att verkställas efter paus.
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
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191126
191010
200303
190611
191013

1936
1937
1942
1938
1938

181211

1944

191003
190610
190405
191022

1943
1925
1936
1925

190829

1944

191014

1930

190604
190726

1932
1929

201019

1942

190322
190510
190410
190805
190312
190415
200916
200311
191016
190814
190410
200908
191112

1948
1939
1942
1941
1925
1949
1938
1940
1939
1933
1957
1937
1934

200218

1929

200902

1938

201022

1947

190731
190312
190901
190319
200210
191003
191002

1934
1929
1931
1932
1932
1930
1947

Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Avslutad utan att verkställas efter
paus.
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Personen vill vänta med att starta
pga. Covid-19.
Personen vill vänta med att starta
pga. Sjukdom.
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Avslutad utan att verkställas efter
paus.
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Personen vill vänta med att starta
pga. sjukdom
Beslutet verkställt
Personen har flyttat till särskilt
boende
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Beslutet har gått ut.
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Beslutet verkställt

Avslutad

Beslut ligger på paus från
personens önskemål.
Beslut ligger på paus från
personens önskemål.

Avslutad

Beslut ligger på paus från
personens önskemål.
Avslutad

Avslutad

210902
210908
210913
210907
210910
211001
210906
210903
210917
210907

210906
210913
210817
210903
210915
210907
210902
210903
210913
210903
210916
210903
210907
210903
210903
210908

210916
210823
210924
210908
210906
210831
210906
210907
210909
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191101
190403

1933
1954

200903

1944

Beslutet verkställt
Beslutet verkställt
Personen vill vänta med att starta
pga. sjukdom

Beslut ligger på paus från
personens önskemål.

210903
210910

Hemtjänst SoL:
Datum för
gynnande beslut

Sökandes
Skäl till att beslutet ej verkställts
födelseår

Korttidsbeslut
alternativ
växelvårdsbeslut
Sol :
Datum för
gynnande beslut

Kommentar

Inga ärenden att rapportera

Sökandes
Skäl till att beslutet ej verkställts
födelseår

Kommentar

Inga ärenden att rapportera

Bilagor
1. Q3 Tabell 2021 SOL
2. Avidentifierade individrapporter skickas med
Beslut skickas till
Kopior av individrapporterna till revisorerna
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Datum: 2021-10-29

Handläggare:
Annica Tillberg

Dnr: 2021-000141-731

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
Socialtjänstlagen (SOL) per den 30 september 2021
Beslut
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att
godkänna förvaltningens rapport av ej verkställda beslut.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att
överlämna förvaltningens rapport tillsammans med avidentifierade kopior av
individrapporter till kommunalförbundets revisorer.

Sanna Tinglöf
Sanna Tinglöf
Avdelningschef
Dokumentet har skrivits under digitalt. Du kan verifiera underskriftens äkthet genom att ladda upp PDF-filen på
https://underskriftstjanst.norrtalje.se/validate. Om du endast har en utskriven papperskopia av dokumentet eller har problem med
underskriftstjänsten kontakta registrator på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Registrator går att nå via e-post
registrator.sjukvardomsorg@norrrtalje.se eller via telefon 0176-713 25.

Sammanfattning
Enligt kommunalförbundets delegationsordning punkt g12 är det avdelningschef
som fullgör rapporteringsskyldigheten avseende icke verkställda beslut enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Per den 30 september 2021 rapporterar kommunalförbundet och
avdelningen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning, totalt 42 ej
verkställda beslut. Flertalet av dessa beslut rapporteras som ej verkställda till följd av
att det saknas tillräckligt med platser i bostäder med särskild service enligt LSS.
Vissa beslut har inte blivit verkställda på grund av att enskilda tackat nej till
erbjuden insats, har önskemål om annan verkställighet än vad som erbjudits, har
återtagit sin ansökan eller har valt att avstå tjänster med anledning av rådande
pandemi. Uppgift om avbrott i verkställighet redovisas inom parentes.
Insats
Bostad med särskild service för vuxna, 9 § 9 LSS
Daglig verksamhet, 9 § 10 LSS
Kontaktperson, 9 § 4 LSS
Kontaktperson, 4 kap. 1 § SoL
Särskilt boende, 4 kap. 1 § SoL
Meningsfull sysselsättning, 4 kap. 1 § SoL

Antal personer Könsfördelning
19
8 kvinnor, 11 män
4 (3)
2 (1) kvinnor, 2
(2) män
6
5 kvinnor, 1 man
7
5 kvinnor, 2 män
2
2 män
(1)
(1 kvinna)

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Beskrivning av ärendet
Kommunalförbundet är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och insatser enligt 9 § LSS
inte har verkställts tre månader efter beslut. Kommunalförbundet ska även
rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Kommunalförbundet ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet
är verkställt eller avslutat av annan anledning. Kommunalförbundet ska också
rapportera när ett beslut har verkställts eller avslutats. Om IVO bedömer att
insatsen inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten ansöka om utdömande av
en särskild avgift hos förvaltningsrätten.
Rapportering till IVO sker varje kvartal genom inlämnande av individrapporter för
varje gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader samt för varje avbruten
verkställighet som inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering sker
också till kommunalförbundets revisorer med avidentifierade individrapporter.
Nedan följer en sammanställning av samtliga rapporterade beslut, med uppgifter om
beslutsdatum, skäl till att beslutet inte har verkställts samt kommande planering.

Bostad med särskild service för vuxna, 9 § 9 LSS
Beslutsdatum
180116
181108

Skäl till att beslutet inte har verkställts
Platsbrist
Platsbrist

181220
190318
190401

Platsbrist
Platsbrist
Platsbrist

191008
200214

Platsbrist
Platsbrist

200512

Önskemål bo i centrala Norrtälje. Tackat
nej till erbjuden gruppbostad.
Platsbrist

200612
201218
210114
210318

210325

Platsbrist
Platsbrist
Platsbrist. I avvaktan verkställighet
erhåller enskild kompenserande insatser i
form av korttidsvistelse 3 dagar/mån
samt daglig verksamhet 5 dagar/vecka.
Platsbrist

Planering
Planerad verkställighet 211030
Erbjudande Hamnens
serviceboende
Planerad verkställighet 211023
Planerad verkställighet 211016
Inväntar ledig plats på
servicebostad
Planerad verkställighet 211030
Erbjudande Hamnens
serviceboende
Fortsatt erbjuda fullgoda
alternativ
Återtagen ansökan 210728.
Inga ytterligare åtgärder,
rapportering avslutas.
Beslut verkställt 210901
Planerad verkställighet 211023
Söker
gruppbostad
Erbjudande Hamnens
serviceboende
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210415
210426
210428
210608
210622

Platsbrist
Platsbrist
Platsbrist
Platsbrist
Platsbrist (Bor i Täby kommun på
gruppbostad)
Platsbrist

210630

Söker servicebostad
Söker servicebostad
Söker servicebostad
Söker gruppbostad
Söker gruppbostad
Planerad verkställighet 211016

Daglig verksamhet, 9 § 10 LSS
Beslutsdatum
210622

210629
210714

Skäl till att beslutet inte har verkställts
Beslut om insats genom förhandsbesked
enligt 16 § LSS. Insats tillgängliggörs när
enskild bosätter sig i kommunen. Enskild
är fortsatt bosatt i annan kommun.

Planering
Beslut verkställs vid inflytt till
kommunen.
Planerad verkställighet

Enskild är ej närvarande på grund av
rädsla för Covid-19
Enskild är inom Rättspsykiatrisk
tvångsvård

210726

Avbrott i verkställighet
Beslutsdatum Skäl till att beslutet inte har verkställts
på nytt
190814
Valt att avstå med anledning av rådande
pandemi
200501
Valt att avstå med anledning av rådande
pandemi
140901
Valt att avstå med anledning av rådande
pandemi

Insats kan verkställas först när
enskild skrivs ut från
tvångsvård och påbörjar insats
inom öppenvård.
Planering
Beslutet åter verkställt 210816
Beslutet åter verkställt 210816
Beslutet åter verkställt 210820

Kontaktperson, 9 § 4 LSS
Beslutsdatum
201029
201101
210122
210302
210323
210506

Skäl till att beslutet inte har verkställts

Vårdnadshavare svår att nå

Planering
Beslut verkställt 210826
Återtagen ansökan 210823.
Inga ytterligare åtgärder,
rapportering avslutas.
Beslut verkställt 210812
Beslut verkställt 210830
Beslut verkställt 210901
Söker passande kontaktperson
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Kontaktperson, 4 kap. 1 § SoL
Beslutsdatum
200918

Skäl till att beslutet inte har verkställts

201016
201229
210421
210615
210617
210622

Planering
Återtagen ansökan 210901.
Inga ytterligare åtgärder,
rapportering avslutas.
Beslut verkställt 210914
Avsagt sig insatsen 210906
Beslut verkställt 210917
Söker passande kontaktperson
Söker passande
kontaktperson, inväntar
matchningsmöte
Söker passande
kontaktperson, inväntar
matchningsmöte

Särskilt boende, 4 kap. 1 § SoL
Beslutsdatum
210301
210722

Skäl till att beslutet inte har verkställts
Tackat nej till erbjuden insats.

Planering
Beslut verkställt 210901
Fortsatt erbjuda fullgoda
alternativ

Meningsfull sysselsättning, 4 kap. 1 § SoL
Avbrott i verkställighet
Beslutsdatum Skäl till att beslutet inte har verkställts
på nytt
200211
Valt att avstå med anledning av rådande
pandemi

Planering
Beslutet åter verkställt 210906

Beslut skickas till
Kommunalförbundets revisorer (inklusive avidentifierade kopior av
individrapporter)
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Handläggare: Magnus Blomdahl

Meddelanden
Domstolsärenden:
Förvaltningsrätten mål nr 4504-21 E.
Förvaltningsrätten mål nr 5407-20.
Förvaltningsrätten mål nr 9238-20.
Övriga:
Statistikrapport kommunal vård, period 2021-09-01--2021-09-30.
Protokoll kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp, 2021-11-03
(kompletteras).
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Statistikrapport Kommunal vård
Period:

2021-09-01 - 2021-09-30

Vårdtyp:

Kommunal vård

Vårdinrättning:

Enhet:

Norrtälje

Klinik:

Driftform: Kommun

Totalt

0

Klagomål, totalt

Enhet/Vårdinrättning

Ärenden, totalt *

Antal ärenden och klagomål per enhet, vårdinrättning och problemområde

* Observera att antal ärenden kan avvika från antal klagomål eftersom ett ärende kan innehålla upp till tre klagomål. Ett ärende kan också beröra flera vårdinrättningar.
Nedanstående problemområden används från och med 2019:
Administrativ hantering
Dokumentation och sekretess
Ekonomi
Kommunikation
Resultat
Tillgänglighet
Vård och behandling
Vårdansvar och organisation
Övrigt
Rådgivning, information, hänvisning

Rapporten framtagen 2021-10-16

Sida 1
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Statistikrapport Kommunal vård
Period:

2021-09-01 - 2021-09-30

Vårdtyp:

Kommunal vård

Vårdinrättning:

Enhet:

Norrtälje

Klinik:

Rapporten framtagen 2021-10-16

Driftform: Kommun

Sida 2

