Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Socialnämnden
Tid:

2018-03-20, kl. 14:00

Plats:

Stora Konfekten, Sidenvägen 7F

Eva-Lotta Pamp (M),
Ordförande

Karin Hallgren,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Information och överläggningar

2.

Uppföljning av socialnämndens arbete 2017, 2018.020 SN

3.

Avgifter och ersättningar inom socialnämndens verksamheter 2018,
2018.029 SN

4.

Socialmedicinska mottagningar inom närvårdssamverkan Alingsås Lerum, 2018.031 SN

5.

Övriga frågor

6.

Meddelanden

Page 1 of 36

Uppföljning av
socialnämndens arbete 2017
2
2018.020 SN

Page 2 of 36

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:
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Lena Frygne

Socialnämnden

2018.020 SN

Uppföljning av socialnämndens arbete 2017
Ärendebeskrivning
En uppföljning av socialnämndens arbete under 2017 har gjorts.
Förvaltningen har följt upp nämndens arbete under 2017 genom att lista vilka ärenden som
nämnden beslutat om vid respektive sammanträde, eventuella uppdrag som förvaltningen
fått och hur återkoppling av uppdragen skett. Alla uppdrag som förvaltningen har fått anses
genomförda.
En sammanställning finns för de revisionsrapporter som berört nämnden under året.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner uppföljning av socialnämndens arbete 2017.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Karin Alvermalm
T f förvaltningschef

Lena Frygne
Förvaltningscontroller
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Syfte och mål med uppföljningen
Syftet är att följa upp hur socialnämnden och socialförvaltningen lever upp till aktuella styrdokument,
att följa upp nämndens beslut och undersöka om eventuella uppdrag har genomförts.

Styrdokument för socialnämnden
Uppföljningen har gjorts utifrån




Alingsås kommuns styrmodell
Socialnämndens protokoll
För socialnämnden aktuella revisionsrapporter

Hur socialnämnden implementerat kommunens styrmodell
Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 om kommunens flerårsstrategi 2017-2019 som gav
förutsättningar för socialnämndens flerårsstrategi 2017-2019.
I nämndens flerårsstrategi 2017-2019 beskrivs de fokusområden och de uppdrag som
socialnämnden fått av kommunfullmäktige. Utifrån fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer har
nämnden bestämt åtaganden och nyckeltal. Inför nämndens flerårsstrategi gjordes en risk- och
väsentlighetsanalys. Åtaganden har bedömts som nödvändiga förändringar för att nå de prioriterade
målen. I internkontrollplanen ingår de kontrollpunkter som ansågs behöva hållas under uppsikt.
Uppföljning av nämndens flerårsstrategi, inklusive internkontrollplan, har gjorts inför vårbokslut,
delårsbokslut och årsredovisning. Socialnämndens årsredovisning 2017 beslutas i februari 2018 och
har lämnats till kommunledningskontoret.
Nämndens flerårsstrategi är utgångspunkten för förvaltningens styrning. Även förvaltningen har
åtaganden och nyckeltal som har följts upp. Genom arbetsplaner uttrycker avdelningen/enheten sina
aktiviteter gentemot prioriterade mål, åtaganden och uppdrag.

Uppföljning och analys
Förutom de uppföljningar som gjorts av nämndens flerårsstrategi, har förvaltningen följt upp
ekonomin månadsvis och nämnden har fattat beslut om Ekonomisk uppföljning. Nämnden har också
godkänt Månadsrapport kring ensamkommande barn och unga 2017.
Redovisning av Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg har gjorts
kvartalsvis.

Socialnämnd och arbetsutskott
Socialnämnden har tretton ledamöter och sju ersättare. Under 2017 har nämnden har haft elva
sammanträden. Socialnämndens arbetsutskott har inför varje nämnd haft sammanträde. Förutom att
bereda ärenden inför beslut i nämnd, har arbetsutskottet också till uppgift att besluta i
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individärenden. Arbetsutskottets arbete har förändrats de senaste åren genom ett ökat antal
individärenden, vilket bl a beror på ett ökat inflöde av ärenden till barn- och ungdomsenheten.
Socialnämndens ordförande har enligt nämndens delegationsordning rätt att fatta beslut i ärenden
som är brådskande och inte kan vänta till kommande arbetsutskott eller nämnd.

Socialnämndens samverkan med andra nämnder
Socialnämndens presidium samverkar med andra nämnder.
Inför övergången av funktionshinderverksamheten till vård- och äldreomsorgsnämnden vid årsskiftet
2017/2018 har ett omfattande arbete genomförts över förvaltningsgränserna.

Ett gemensamt arbete pågår tillsammans med utbildningsförvaltningen om verksamheten
ensamkommande barn och unga.
BUS (Barn Ungdom Samverkan) är kontinuerlig kontaktyta mellan kultur- och Fritidsförvaltningen, barnoch ungdomsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
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Beslut i socialnämnden 2017
Socialnämnden har under 2017 fattat beslut i nedanstående ärenden - undantaget individärenden
och tillståndsärenden. I de fall där nämnden gett förvaltningen uppdrag, anges uppdraget och på
vilket sätt återkoppling skett.

Januari
Ärende
Begäran om beslutsunderlag vid
ansökan om personlig assistans enligt
LSS (rättelse)
Val av ordförande och vice ordförande
i socialnämndens arbetsutskott
Flerårsstrategi för socialnämnden
2017-2019
Avgifter och ersättningar inom
socialnämndens verksamhetsområde
2017
Delegationsordning 2017
Månadsrapport kring
ensamkommande barn 2016

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag
att genomföra föreslagna
åtgärder

Nämnden godkände, 2017-11-21, §
120, de vidtagna åtgärderna och
beslutade att förvaltningen genomfört
uppdraget

Februari
Ärende
Månadsrapport kring
ensamkommande barn 2017
Årsredovisning 2016
Svar på motion angående
aktiveringskrav som villkor för
försörjningsstöd – Anton Oskarsson
(M) m fl
Digitala utvecklingsinitiativ 2017
Tillsynsplaner för serveringstillstånd,
försäljning av receptfria läkemedel och
försäljning av tobak och folköl 2017
Redovisning av statsbidrag för
verksamhet med personligt ombud
2016
Godkännande av finansiering och avtal
– Utväg Södra Älvsborg
Ej verkställda beslut anmälda till
Inspektionen för vård och omsorg
2016

Mars
Ärende
Ekonomisk uppföljning till och med
februari 2017
Månadsrapport kring
ensamkommande barn 2017
Yttrande över översiktsplan för
Alingsås
Ställningstagande kring
åldersuppskrivningen av
ensamkommande barn och ungdomar
Revisorernas grundläggande
granskning 2016
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April
Ärende
Socialförvaltningens
lokalförsörjningsplan 2017-2020
Kvalitetsberättelse för
socialförvaltningen 2016
Socialförvaltningens riktlinjer för
handläggning av bistånd enligt SoL och
insatser enligt LSS till barn, ungdomar
och vuxna med funktionsnedsättning
Medel till införskaffande av digital
tidsbokningsfunktion till
socialtjänstens reception med smsnotering och incheckning
Inriktningsdokument för
ungdomsmottagningar i Västra
Götaland 2018-2022
Förändring av delegationsordning
2017
Månadsrapport kring
ensamkommande barn 2017

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag
att göra konsekvensändring i
vårbokslut och handlingsplan utifrån
de beslut som nämnden tog på
sammanträdet

Handlingsplanen har följts upp i
delårsbokslutet och i årsredovisning
2017

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag
att fortsätta arbeta med förtätningar
inom bostad med särskild service där
så är möjligt

Av årsredovisning 2017 framgår att
förvaltningen under de senaste två
åren utökat med åtta boendeplatser
inom befintlig ram

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag
att planera för uppstart av ett nytt LSSboende 2018 enligt inriktning i
utredning

Nämnden beslutade, 2017-05-16, § 59,
att begära en förstudie av FARAB.
Funktionshinderverksamheten gick
över 2018-01-01 till vård- och
äldreomsorgsnämnden

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Maj
Ärende
Ställningstagande kring
åldersuppskrivningen av
ensamkommande barn och ungdomar
Ansökan om medel ur flyktingfonden
Socialnämndens vårbokslut 2017

Upphandling för Home-Start
Boendeexpansionsplan 2017

Övergång från mindre till större
boendeenheter inom bostad med
särskild service
Alingsås kommun – granskning av
inköp
Ej verkställda beslut anmälda till
Inspektionen för vård och omsorg
2017
Månadsrapport kring
ensamkommande barn 2017

Juni
Ärende
Ekonomirapport till och med maj 2017
och reviderad budget
Månadsrapport kring
ensamkommande barn 2017

5

Page 9 of 36

Uppföljning av utredning av
socialnämndens prognostiserade
underskott
Utökat behov av förturslägenheter
Idéburet offentligt partnerskap mellan
socialförvaltningen och Pingstkyrkan
Behov av förtätning av Enehagsgatan i
nya lokaler
Upphandling för Home-Start

Nämnden beslutade att en
upphandling ska påbörjas

Av årsredovisning 2017 framgår att
upphandling har genomförts av
förvaltningen och att extern leverantör
tog vid 2018-02-01

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Augusti
Ärende
Verksamhetsberättelse POSOM 20162017
Verksamhetsberättelse 2016-2017 för
BUS
Månadsrapport kring
ensamkommande barn 2017
Ansökan om medel ur flyktingfonden,
IOP
Ej verkställda beslut anmälda till
Inspektionen för vård och omsorg
2017
Nya sammanträdestider för
socialnämnden år 2017
Redovisning av uppdrag från nämnd
till förvaltning
Översyn av utbetalning av arvoden till
särskilt förordnad vårdnadshavare
Yttrande Kvalitet i välfärden – bättre
upphandling och uppföljning (SOU
2017:38)
Boendesituationen för unga flyktingar
som väntar på besked i asylfrågan

September
Ärende
Månadsrapport kring
ensamkommande barn 2017
Ställningstagande kring
åldersuppskrivningen av
ensamkommande barn och ungdomar
Socialnämndens delårsbokslut 2017
Grundläggande granskning 2017
Utredning av socialnämndens
prognostiserade underskott
Digitala utvecklingsinitiativ, ansökan ur
innovationsfonden
Ansökan om medel ur flyktingfonden
Ansökan om medel ur flyktingfonden
Riktlinjer för privata medel
Riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande
extremism
Uppföljning av kontaktpolitiker inom
socialnämndens verksamheter
Socialnämndens
dokumenthanteringsplan 2017
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Oktober
Ärende
Ekonomisk uppföljning 2017

Uppdrag till socialförvaltningen från
socialnämndens ordförande

Upphandling Daglig verksamhet enligt
LOV 2016

Månadsrapport kring
ensamkommande barn 2017

Eventuellt uppdrag till förvaltningen
Nämnden gav förvaltningen i uppdrag
att inför 2018 ha med
månadsuppföljningen på AU i
planeringen och i denna ska varje
avdelning redovisa en
driftstabell med kommentarer
till eventuella avvikelser
Nämnden gav förvaltningen i uppdrag
att upprätta en handlingsplan kring de
internkontrollpunkter som
socialförvaltningen inte bedöms uppnå
under år 2017, inklusive en
tidsplan för att säkerställa att
kontrollpunkterna uppnås
Nämnden gav förvaltningen i uppdrag
att fortsätta utreda valfrihetsmodeller
inom ramen för LOV

Nämnden gav förvaltningen
i uppdrag att kostnader och volymer i
samband med personalkonsekvenser
redovisas, samt att handlingsplan för
fortsatt omställning inom
verksamheten för ensamkommande
barn och ungdomar redovisas för
nämnden på sammanträdet i
november och sedan månadsvis

Återkoppling av uppdrag
Det är tidsmässigt inte möjligt att få
fram aktuell månadsuppföljning till AU
Månadsuppföljning där varje
avdelning redovisas i en driftstabell
med kommentarer görs inför varje
nämnd
Handlingsplanen godkändes av
nämnden i december
Uppföljning av handlingsplanen ska
göras inför vårbokslut 2018
I Flerårsstrategi 2018-2020 åtar sig
förvaltningen att utreda om det finns
fler verksamheter som kan omfattas
av LOV. Uppföljning av åtaganden görs
vid vårbokslut, delårsbokslut och i
årsredovisning 2018
Ingår i ärendet ekonomisk uppföljning
samt handlingsplan ekonomi, som
nämnden fastställde på
novembersammanträdet

Utifrån att ärendet
Ställningstagande kring
åldersuppskrivning av
ensamkommande barn och
ungdomar hänskjuts
till kommunfullmäktige,
gavs förvaltningen i uppdrag
att i månadsrapporten redogöra för
ekonomiska konsekvenser
Ställningstagande kring
åldersuppskrivningen av
ensamkommande barn och ungdomar
Statsbidrag för ensamkommande över
18 år

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag
att arbeta utifrån gällande beslut med
målgruppen. Inga extra medel äskades

Förvaltningen arbetar med
målgruppen vilket har framgått av
månadsrapport kring
ensamkommande barn

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag
att inför flerårsstrategiberedningen
2018-2020 tydligare koppla nämndens
och förvaltningens åtagande till
kommunfullmäktiges prioriterade mål
samt att ta fram mätbara nyckeltal

Av Flerårsstrategi 2018-2020, som
nämnden beslutade om på
februarisammanträdet 2018, framgår
kopplingar till fullmäktiges prioriterade
mål och nyckeltal

November
Ärende
Månadsrapport kring
ensamkommande barn 2017
Ekonomisk uppföljning 2017 samt
handlingsplan ekonomi
Revisionens grundläggande granskning
2015
Grundläggande granskning 2016
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Riktlinjer för hantering av avvikelser i
Magna Cura
Riktlinjer för hantering av avvikelser i
Procapita Life Care
Ej verkställda beslut anmälda till
Inspektionen för vård och omsorg
2017
Sammanträdestider för socialnämnden
2018

December
Ärende
Socialnämndens väsentlighets- och
riskanalys
Handlingsplan för 2017 års
internkontrollpunkter
Handlingsprogram 2017-2021 för våld
i nära relationer
Samverkansavtal mellan föreningen
Kvinnojouren Olivia och Alingsås
kommun, Lerums kommun och
Vårgårda kommun
Delegationsordning 2018
Lag 2017:425 om elektroniska
cigaretter

Eventuellt uppdrag till förvaltningen

Återkoppling av uppdrag

Återrapportering ska ske i samband
med vårbokslutet 2018

Nämnden uppdrar åt
alkoholhandläggaren att upprätthålla
Lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare i Alingsås
kommun
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag
att återkomma med ett styrdokument
för beslut i
socialnämnden
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Beslut om Tillsynsplan kring ecigaretter och övriga
alkoholhandläggarens
tillståndsområden fattades av
nämnden i januari 2018

Revisonsrapporter under 2017
Nedan redovisas de revisionsrapporter som berört socialnämnden under året. Av
sammanställningen framgår vilka rekommendationer som nämnden fått, vilka åtgärder som vidtagits
och vilka beslut som nämnden fattat.
Revisionsrapport
Alingsås kommun
Grundläggande
granskning 2015
EY
revisionsrapport

Alingsås kommun
Utredning av
socialnämndens
prognostiserade
underskott
EY konsultrapport
juni 2016

Rapportens
rekommendationer
Socialnämnden bör säkerställa att:
-relevanta mätetal finns för
uppföljning av verksamhetens
kvalitet
-förvaltningens åtaganden
dokumenteras
-den interna kontrollen på samtliga
väsentliga områden är tillräcklig
-tydligt för nämnden när uppföljning
av den interna kontrollen sker
-oegentligheter i inköp och
upphandling förebyggs samt att
inköp sker inom ramen för befintliga
ramavtal
-säkerställa att uppföljning av det
alkohol- och drogpolitiska
programmet sker i enlighet med
programmets anvisningar

Åtgärder

Beslut

Hur rekommendationerna tagits till
vara framgår av förvaltningens
styrkort 2016, Kvalitetsberättelse
för socialförvaltningen 2016, riskoch väsentlighetsanalys inför
nämndens Flerårsstrategi 20172019, Flerårsstrategi 2017-2019 och
2017 års internkontrollplan

Nämnden gav, 2016-03-15, §
26, förvaltningen i uppdrag att
genomföra åtgärder utifrån
rapportens rekommendationer

Slutsatser: Socialnämnden saknar
struktur för att identifiera och
hantera ekonomiska risker, brister i
verksamhetssystem, det
ekonomiska perspektivet
genomsyrar inte verksamheten på
ett tydligt sätt, budget- och
prognosarbetet kan utvecklas och
uppföljning av beslut och
placeringar har inte varit tillräcklig

Workshops tillsammans med EY:
dels för att göra en handlingsplan
för myndighetsutövning inom LSS
(juni 2016) och dels för att göra
handlingsplan för
utförarverksamheten LSS
(september 2016)

Nämnden föreslog, 2016-0416, § 44, KF att upphäva
program mot tobak, alkohol,
narkotika, doping och spel
Nämnden godkände, 2017-1121, § 119, de vidtagna
åtgärderna och beslutade att
förvaltningen genomfört
uppdraget

Handlingsplan upprättades. I
handlingsplanen angavs syfte,
åtgärd, ansvarig och tidplan.
Handlingsplanen innehöll 44 olika
åtgärder inom områdena ekonomi,
LSS myndighetsutövning och
verksamhetssystem/IT

Nämnden gav, 2016-08-30, §
70, förvaltningen i uppdrag att
upprätta handlingsplan till
oktobersammanträdet
Handlingsplan med åtgärder
godkändes, SN 2016-10-25, §
99
Nämnden godkände, 2016-1220, § 126, uppföljningen av
handlingsplanen
Nämnden godkände, 2017-0620, § 70, uppföljningen av
handlingsplanen
Nämnden beslutade, 2017-0919, § 93, att förvaltningens
uppdrag att ta fram
handlingsplan med åtgärder
samt att följa upp densamma
var fullgjort

Alingsås kommun
Grundläggande
granskning 2016
EY
revisionsrapport

Socialnämnden bör säkerställa att:
-nyckeltal kopplas till samtliga av
nämndens åtaganden
-nämndens åtaganden bryts ner till
åtaganden för förvaltningen
-samtliga åtaganden följs upp i våroch delårsbokslut
-säkerställa tillräcklig intern kontroll

Hur rekommendationerna
tillvaratagits framgår av
Flerårsstrategi 2017-2019, SN 201701-24, § 6 och uppföljningarna inför
vårbokslut, SN 2017-05-16, § 56 och
delårsbokslut, SN 2017-09-19, § 91,
- inklusive 2017 års
internkontrollplan
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Nämnden gav, 2017-03-21, §
38, förvaltningen i uppdrag att
genomföra åtgärder utifrån
rapportens rekommendationer
Nämnden godkände, 2017-1121, § 120, de vidtagna
åtgärderna och beslutade att

förvaltningen genomfört
uppdraget.

Alingsås kommun
Granskning av
inköp
EY revisionsraport
(december 2016)

Socialnämnden bör skyndsamt
säkerställa att direktupphandlingar
genomförs i enlighet med aktuella
lagkrav och antagna riktlinjer

Alingsås kommun
Grundläggande
granskning 2017

Eventuella rekommendationer
inkommer ca februari – mars 2018

Rekommendationerna ingick i 2017
års internkontrollplan
Identifierade risker:
*Att inköp görs utanför gällande
ramavtal (varugrupperna
kontorsmaterial och livsmedel)
* Att regler för inköp och
upphandling inte följs

Svar lämnat till EY, SN 2017-09-19,
§ 92

EY
revisionsrapport

10

Page 14 of 36

Nämnden godkände, 2017-0919, § 91, delårsbokslut 2017,
inklusive uppföljning av 2017
års internkontrollplan
Uppföljning i samband med
årsredovisning 2017, visar att
internkontrollpunkterna
genomförts

Avgifter och ersättningar inom
socialnämndens verksamheter
2018
3
2018.029 SN
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokoll
2018-03-06

§ 144 2018.029 SN

Avgifter och ersättningar inom socialnämndens verksamhetsområde
2018
Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har upprättat Avgifter och ersättningar inom socialnämndens
verksamhetsområden 2018, med tillhörande tillämpningsanvisningar, att gälla fr o m
2018-04-01.
Beredning
Tillämpningsanvisningarna anger vilka avgifter och ersättningar som gäller för
personer inom socialnämndens verksamheter. Flera av de belopp som används för
att beräkna avgifter är enligt socialtjänstlagen (SoL) knutna till prisbasbeloppet. Inför
nytt kalenderår lämnar Socialstyrelsen meddelandeblad som kan användas för att
beräkna de avgifter som är knutna till prisbasbeloppet. Socialförvaltningen har använt
sig av Socialstyrelsens uppgifter vid beräkning av avgifter.
Avgifter och ersättningar avser kost, resor, fritidsverksamhet, hyra samt andra
omkostnader som inte är att betrakta som del av omvårdnaden enligt insatsen.
Av SoL framgår att kommunen får ta ut avgift för exempelvis boende samt i vilka
enskilda fall kommunen inte kan ta ut avgifter. I tillämpningsanvisningarna finns
förtydligande av beräkning av förbehållsbelopp så att ”den enskilde får behålla
tillräckliga medel för sina personliga levnadsbehov” (SoL 8 kap).
Kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgifter.
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer Avgifter och ersättningar
inom socialnämndens verksamhetsområden 2018 att gälla fr o m 2018-06-01.
Förvaltningen får i uppdrag att presentera ett nytt beräkningsunderlag gällande
avgifter för kost och förbrukningsartiklar. Uppdraget ska redovisas på
socialnämndens sammanträde den 22 maj 2018.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Utdragsbestyrkande

Avgifter och ersättningar inom socialnämndens verksamhetsområde 2018
Insats

Målgrupp

Lagrum

Styrs av

2017

2018

Boende med
särskild service

Personer mellan 18- 65
år med
psykisk/ fysisk
funktionsnedsättning
boende i gruppbostad,
servicebostad eller
särskilt anpassad
bostad.

SoL

Hyra

Faktisk
hyreskostnad

Varierar

Varierar

Omvårdnadsavgift

Egenavgift
och maxtaxa

0 - 2 013 kr per månad

0 -2 044 kr per månad

Måltidsabonnemang

Egenavgift

2 912 kr per månad (alla
måltider alla dagar)
1 867 kr per månad (alla
måltider utom lunch på
vardagar)

2 958 kr per månad (alla
måltider alla dagar)
1 896 kr per månad (alla
måltider utom lunch på
vardagar)

Egenavgift

18,50 kr per mil

18,50 kr per mil

Fritidsresor

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 D
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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Insats

Målgrupp

Lagrum

Styrs av

2017

2018

Egenavgift

56 kr per månad

57 kr per månad

Dygnspris
omvårdnadsavgift

Egenavgift
och maxtaxa

67 kr per dygn upp till
2 013 kr per månad
Ingen omvårdnadsavgift
tas ut när den enskilde har
hemtjänstavgift i ordinärt
boende.

68 kr per dygn upp till
2 044 kr per månad. Ingen
omvårdnadsavgift tas ut
när den enskilde har
hemtjänstavgift i ordinärt
boende.

Boendekostnad

Egenavgift
och maxtaxa

69 kr per dygn upp till
2 068 kr per månad

70 kr per dygn upp till
2 100 kr per månad

Kost på
korttidsboendet

Egenavgift

99 kr per dygn

100 kr per dygn

Egenavgift och
maxtaxa

69 kr per dygn

70 kr per dygn

Förbrukningsartiklar

Korttidsvistelse/
korttidsboende

Stödboende i HVB/
familjehem/
jourboende/
länkverksamhet/
arbetskooperativ

Personer mellan 18- 65
år med psykisk/ fysisk
funktionsnedsättning

Personer med
missbruksproblematik/
psykisk
funktionsnedsättning

Boendekostnad

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 D
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se

SoL

SoL

2 (3)
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Insats

Styrs av

2017

2018

Kost

Egenavgift

99 kr per dygn (avdrag om
ej alla måltider)

100 kr per dygn (avdrag
om ej alla måltider)

Förbrukningsvaror

Egenavgift

2 kr per dygn
förbrukningsvaror

2 kr per dygn
förbrukningsvaror

80 kr per dygn

80 kr per dygn

Behandlingshem
(HVB/ familjehem
med
behandlingsinslag)

Målgrupp

Personer över 18 år med
behov av behandling för
beroende/ missbruk

Kostnad för uppehälle

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 D
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se

Lagrum

SoL/ LVM

Högsta ersättning
beslutas av
regeringen och
regleras i 6 kap 1 §
SoF samt 106 kap.
39 §
socialförsäkringsbalk
en (SFB)

3 (3)
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Tillämpningsanvisningar 2018
Avgifter och ersättningar för personer
inom Socialnämndens verksamhetsområde
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Bostad med särskild service

Avgift för kost och förbrukningsartiklar
Avgift för kost och förbrukningsartiklar beräknas utifrån prisbasbeloppet (för år 2018 är
prisbasbeloppet 45 500 kr). Måltidsabonnemang A motsvarar 78% av prisbasbeloppet,
måltidsabonnemang B motsvarar 50% av prisbasbeloppet och förbrukningsartiklar
motsvarar 1,5% av prisbasbeloppet. I måltidsabonnemang A ingår alla måltider alla dagar.
I måltidsabonnemang B ingår alla måltider utom lunch på vardagar samt alla måltider på
helgdagar. Med förbrukningsartiklar avses städ- och rengöringsartiklar, toalett- och
hushållspapper samt liknande förbrukningsartiklar. Personliga hygienartiklar ingår inte i
förbrukningsmaterial. Fakturering sker på månadsbasis.
För år 2018 motsvarar det:
Måltidsabonnemang A: 2 958 kronor/månad
Måltidsabonnemang B: 1 896 kronor/månad
Förbrukningsartiklar: 57 kronor/månad
Frånvaroavdrag för hel dag görs med 3,3% av kostavgiften för måltidsabonnemang A
samt för helger vid måltidsabonnemang B. Vid vardagar för måltidsabonnemang B görs ett
avdrag på 2,7%. Vid beräkning av frånvaroavdrag för annat än hel dag används följande
avdrag: frukost 0,5%, lunch 1,65%, mellanmål 0,25% och kvällsmål 0,9%.
För år 2018 motsvarar det:
Måltidsabonnemang A samt helgdag: 98 kr/dag
Måltidsabonnemang B vardag: 51 kr/dag
Frukost: 15 kr/dag
Lunch: 49 kr/dag
Mellanmål: 7 kr/dag
Kvällsmål: 27 kr/dag
Samma priser används vid beräkning av tilläggskostnad när fler måltider erhålles än vad
som ingår måltidsabonnemanget samt för brukare som inte har måltidsabonnemang men
äter enstaka måltider och ska faktureras för dessa.
Inom serviceboende betalar varje brukare normalt sina egna kostnader för hushållet. Hur
brukaren betalar sina kostnader kan variera med hänsyn till vad som överenskommits
med god man. Normalt sköter god man betalningar avseende hushållets kostnader.
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Enskilt stöd i samband med måltider i serviceboende
Pedagogisk måltid eller enskilt stöd i samband med måltider ges i undantagsfall till
brukaren när det finns en bedömning eller ett beslut om att det finns behov av pedagogisk
måltid. Frukost, lunch och kvällsmål kan vara pedagogiska måltider. En pedagogisk måltid
är en måltid, där personal äter tillsammans med brukaren/klienten. Den pedagogiska
måltiden sker på arbetstid och där brukaren har ett behov av enskilt stöd i samband med
måltiden.
Socialförvaltningen betalar ersättning till brukaren för de pedagogiska måltider eller enskilt
stöd när brukaren svarar för kostnader för det egna hushållet. Principen är att kommunen
betalar sin andel av självkostnaden avseende livsmedel för pedagogiska måltider.
Brukarens behov av enskilt stöd i samband med måltider kan variera samt att den
anställdes möjlighet att äta en fullvärdig måltid kan vara begränsad av omvårdnadssituationen. En bedömning av självkostnaden för måltiden får göras i varje enskilt fall i
samråd mellan ansvarig enhetschef och brukaren/god man. Personal som äter
pedagogisk måltid betalar en reducerad avgift till kommunen som följer de avgifter som
riktlinjer och rutiner för pedagogiska måltider beskriver.
För år 2018 motsvarar det:
Frukost 7 kr
Lunch 24 kr
Kvällsmål 13 kr

Hyra
Varje brukare som har en boendeinsats har ett hyresförhållande med socialförvaltningen
och erlägger hyra som faktureras månadsvis i förskott.

Kostnader för fritidsresor
Brukare som gör lokala resor på sin fritid och reser med personbil eller buss, som
bekostas av socialförvaltningen, skall betala en avgift. Denna avgift motsvarar det
skattefria beloppet som Skatteverket anger (sk bil-/milersättning). Varje resande betalar
milersättning oavsett hur många som reser med i fordonet. Med lokal resa avses resa som
är högst 30 km (tur och retur).
Vid längre resor utanför närområdet betalar brukaren fordonets självkostnad. Resa som är
längre än 30 km (tur och retur) anses vara en resa utanför närområdet. När fordonet
används av flera brukare delas fordonets självkostnad mellan de brukare som nyttjar bilen
eller bussen. Beräkningen av självkostnaden görs i samverkan med ansvarig för
bilhanteringen i kommunen och revideras varje år.
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För år 2018 motsvarar det:
18,50 kr/mil för lokala resor
33 kr/mil för längre resor (längre än 30 km)
Normalt används verksamhetens bilar/bussar för fritidsresor. Om personal vid
socialförvaltningen skulle använda egen bil för brukares fritidsresor skall reseräkning
skrivas på samma sätt som för övriga tjänsteresor. Betalning direkt från brukare till
anställd får inte förekomma. Resekostnader faktureras brukaren varje månad. Den
merkostnad för fordon eller andra omkostnader som eventuellt kan uppstå på grund av
medföljande personal skall inte faktureras brukaren. Dessa regler tillämpas också för
brukare som har ordinärt boende och som använder sig av socialförvaltningens fordon för
fritidsresor.

Aktiviteter för brukare
En brukare betalar själv sina kostnader för sociala aktiviteter, det gäller även resekostnader. För aktiviteter som är en del i dagverksamheten gäller särskilda regler, se
nedan Särskilda aktiviteter.
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Korttidsverksamhet

Korttidsvistelse/stödfamilj
För måltider i korttidsvistelse/stödfamilj tillämpas följande priser baserade på
prisbasbeloppet.
Måltider (ålder):

0-7 år

8-15 år

16 år-

Helkost

0,14%

0,175%

0,22%

17%
49%
7%
27%

17%
49%
7%
27%

Varav (i procent av helkost):
Frukost
Lunch
Mellanmål
Kvällsmål

17%
49%
7%
27%

För år 2018 innebär det:
Måltider

0-7 år

8-15 år

16 år-

Helkost

64 kr

80 kr

100 kr

11 kr
31 kr
4 kr
17 kr

14 kr
39 kr
kr
21 kr

17 kr
49 kr
7 kr
27 kr

Varav:
Frukost
Lunch
Mellanmål
Kvällsmål
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Kommunalt bostadstillägg

Kommunalt bostadstillägg kan sökas av personer med beslut om bostad med särskild
service enligt 4 § 1 SoL. För att ha rätt att ansöka ska man vara folkbokförd i Alingsås
kommun. De som har ett boende som ovan som Alingsås kommun ursprungligen har
hänvisat till, dvs där Alingsås kommun från början har haft förstahandskontraktet, har rätt
att söka kommunalt bostadstillägg.
Brukaren kan ansöka om kommunalt bostadstillägg om han/hon inte har tillräckliga medel
för sina personliga behov. I den bidragsgrundande boendekostnaden medräknas
grundhyra, månadsavgift eller motsvarande boendekostnad samt kostnad för värme och
varmvatten, men inte hushållsel. Beräkningen av kommunalt bostadstillägg utgår från att
brukaren ska ha medel motsvarande det av Socialstyrelsen fastställda förbehållsbeloppet
(plus 10%).
Har brukaren en förmögenhet över två basbelopp beviljas inte kommunalt bostadstillägg.
Förbehållsbeloppets minimibelopp ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra
lägst en tolftedel av
o 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller
o 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och
sammanboende.
För 2018 innebär det:
5 650 kr/månad för ensamstående under 65 år
4 774 kr/mån för sammanboende under 65 år.
Beräkningen gäller ett år om inte uppgifterna förändras. Förändrad ekonomi skall
omedelbart meddelas till ekonomiadministratör.
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Socialmedicinska
mottagningar inom
närvårdssamverkan Alingsås Lerum
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-02-21
Disa Hansson
0322-61 72 38
2018.031 SN

Socialnämnden

Uppstart av socialmedicinskmottagning i Alingsås
Ärendebeskrivning
Vid SAMLAs politiska samrådsgrupps möte den 27 november 2017 tog samrådsgruppen följande
inriktningsbeslut:

- att inrätta socialmedicinska mottagningar i både Alingsås och Lerum
- att undersöka möjligheterna till att samlokalisera de socialmedicinska mottagningarna med
eventuella Mini-Mariamottagningar
- vid eventuellt upprättande av Mini-Mariamottagningar ska det finnas en mottagning i Alingsås
och en mottagning i Lerum
- att under kartläggningen finna lämpliga lokaler i Alingsås och Lerum
För att kunna starta upp socialmedicinska mottagningar i Alingsås och Lerum behöver Hälso- och
sjukvårdsnämnd Väst, socialnämnderna i Alingsås och Lerum fastställa SAMLAs politiska
samrådgrupps inriktningsbeslut.
Bakgrund
En socialmedicinsk mottagning bedöms av representanter från socialtjänst, primärvård och
psykiatrin i Alingsås vara det mest kostnadseffektiva och kvalitetsmässigt bästa sättet att möta
upp, stödja och behandla personer som missbrukar alkohol, narkotika, beroendeframkallande
medel, läkemedel, dopingmedel eller har ett spelmissbruk, samt är i behov av både kommunens
och regionens resurser.
Mottagningen syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommunerna och regionen
gällande vissa psykosociala behandlingsformer, då uppdragen vilar på båda huvudmännen.
Genom att samlokalisera verksamhet underlättas samarbetet kring den psykosociala
behandlingen och minskar risken för att brukare hamnar mellan stolarna. Dessutom svarar
mottagningen upp mot kravet att kommuner och regionen ingår gemensamma
överenskommelser.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa SAMLAs politiska samrådsgrupps inriktningsbeslut.

Beslutet ska skickas till
Karin Alvermalm
Sofia Landén
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Carina Westerelve

Karin Alvermalm
Tf förvaltningschef

Disa Hansson
Utvecklingsledare

Page 29 of 36

Carina Westerelve
Processledare
Mobil: 070- 912 02 93
carina.westerelve@alingsas.se

Datum 2018-02-02

Till:
Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst
Södra Älvsborgs sjukhus
Kommunstyrelsen Alingsås kommun
Kommunstyrelsen Lerums kommun

Socialmedicinska mottagningar inom närvårdssamverkan AlingsåsLerum
Ärende
Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst (HSN V) har i sitt mål och inriktningsdokument för år 2018
lyft fram att integrerade mottagningar för missbruk och beroendevården i nämndens
berörda kommuner är ett prioriterat mål. Likaså finns i Alingsås kommuns antagna
Flerårsstrategi krav på förebyggande arbete mot droger och politiken ser gärna att detta ger
via integrerade mottagningar.
Vid SAMLAs politiska samrådsgrupps möte den 27 november togs följande inriktningsbeslut:
- att inrätta socialmedicinska mottagningar i både Alingsås och Lerum
- att undersöka möjligheterna till att samlokalisera de socialmedicinska
mottagningarna med eventuella Mini-Mariamottagningar
- vid eventuellt upprättande av Mini-Mariamottagningar ska det finnas en mottagning i
Alingsås och en mottagning i Lerum
- att under karläggningen finna lämpliga lokaler i Alingsås och Lerum
För att förslaget att upprätta socialmedicinska mottagningar i Alingsås och Lerum ska kunna
effektueras behöver Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst, Kommunstyrelserna i Alingsås och
Lerum fastställa SAMLAS politiska samrådgrupps inriktningsbeslut.
Beslutet innebär en årlig kostnad på:
- ca 925 000 kr för HSN V
- ca 75 000 kr för Alingsås kommun
- ca ?? ??? kr för Lerums kommun avseende kommande kostnader för lokaler
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Uppstart av verksamhet med integrerade insatser
Bedömningen är att verksamhet med integrerade insatser som är samlokaliserad kan starta
upp i september 2018 i Alingsås och i januari år 2019 i Lerum.
Kostnad för år 2018
HSN V
Alingsås kommun
Lerums kommun

ca 440 000 kr
ca 20 000 kr
0 kr

Beslutsunderlag
Föreliggande skrivelse

Bakgrund
Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen
Enligt hälso- och sjukvårdslagen(2017:30) 16 kap, 3 § och socialtjänstlagen(2001:453) 5 kap,
9a§ är landsting och kommuner skyldiga att ingå gemensamma överenskommelser om
samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika och andra
beroendeframkallande medel. Från den 1 januari 2018 gäller även nya regler som förtydligar
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar avseende spelmissbruk. Reglerna införs i
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Med
spelmissbruk avses missbruk av spel om pengar.
Regional överenskommelse
I Västra Götaland finns en ”Överenskommelse om samarbete mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk 2017-2020”. Det framkommer av
överenskommelsen att båda huvudmännen har i uppdrag att säkerställa att behandling av
missbruk och samtidig psykisk sjukdom sker parallellt och integrerat samt att samsjuklighet
aldrig får vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och behandling försenas.
Ansvarsfördelning
De nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroendevård lyfter fram att
åtgärder som exempelvis abstinensvård och läkemedelsbehandling är tydliga uppgifter för
regionen, på samma sätt som olika sociala stödjande insatser är ett tydligt ansvar för
kommunen.
Kommunerna ansvarar för stöd, boende samt sysselsättning och regionen för hälso- och
sjukvårdsåtgärderna. Läkarmedverkan är en grundläggande del av bedömning, utredning,

2
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uppföljning och behandling av de medicinska behoven. Åtgärderna kräver speciell medicinsk
kompetens och erfarenhet av missbruk och beroende.
För vissa psykosociala behandlingsformer finns det en otydlighet gällande
ansvarsfördelningen mellan kommunerna och regionen med anledning av att uppdragen
enligt de nationella riktlinjerna vilar på båda huvudmännen. Otydligheterna kan överbryggas
om behandling ges samordnat och integrerat.
Samlokalisering underlättar samarbetet kring den psykosociala behandlingen och reducerar
risken för att brukarna hamnar mellan stolarna.
Verksamhet med integrerade insatser som är samlokaliserad i SAMLA

En arbetsgrupp i Alingsås bestående av representanter från socialtjänsten, offentlig och
privat primärvård samt öppenpsykiatrin har sedan våren 2016 träffats vid ett antal tillfällen
för att undersöka möjligheterna att gemensamt upprätta en socialmedicinsk mottagning.
En socialmedicinsk mottagning har till uppgift att erbjuda öppenvårdsbehandling till
personer med alkohol- och/eller drogmissbruk. På mottagningen ska behandling ges men
även råd och stöd på olika sätt. Hur behandlingen ska genomföras bestäms i samråd med
den enskilde.
Representanterna i arbetsgruppen är överens om att det mest kostnadseffektiva och
kvalitetsmässigt bästa sättet att möta upp, stödja och behandla denna socialt utsatta
målgrupp är via samverkan på en socialmedicinsk mottagning.

3
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Målgrupp
Personer som missbrukar alkohol, narkotika, beroendeframkallande medel, läkemedel eller
dopingmedel och är i behov av både kommunens och regionens resurser samtidigt. Sedan
den 1 Januari 2018 ingår även personer med spelmissbruk i målgruppen.

Personella resurser
Vid en uppstart bedöms det i Alingsås finnas behov av två personer från socialtjänsten, vilket
kan vara socialsekreterare, fältsekreterare eller utförare beroende på den enskildes behov. I
Lerum utreds det personella behovet i kommande kartläggning. En läkare från primärvården
med kompetens och erfarenhet av medicinska frågorna kring missbruk och beroende samt
konsultstöd från psykiatrins beroendevård genom medverkan av sjuksköterska och skötare
kommer att finnas på båda mottagningarna. Psykiatrins beroendevård kan även erbjuda
utbildningspaket och handledning till de personer som arbetar på mottagningen.
Målet är också att kunna utveckla en konsultationsmodell mellan specialistpsykiatrins läkare
och primärvårdens läkare, med hjälp av eSamhället och digitaliseringen, där
specialistpsykiatrins kunskap och kompetens vid behov finns tillgänglig i och i nära
anslutning till mötet mellan primärvårdsläkaren och brukaren.
Vård och behandling
Vid inrättande av en socialmedicinsk mottagning är målsättningen att kunna erbjuda
prioritet 1-3 åtgärder enligt de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk.
Riktlinjernas rekommendationer är att dessa bör erbjudas.
Öppettider
I Kungälv har den socialmedicinska mottagningen öppet dagligen och primärvårdsläkare
finns på mottagningen 8 h/vecka. Bedömning är att behovet bör vara jämförbart med
Kungälv. Mottagningen ska erbjuda bokade besök dagtid. Vid ytterligare behov får
öppettiderna successivt utökas och eventuella erbjudande av kvällstider kan då också
diskuteras.

Ekonomiska konsekvenser
Socialstyrelsen har gjort bedömningen att kostnaden initialt kommer att öka när
följsamheten till de nationella riktlinjerna ökar.
Vid inrättande av en socialmedicinsk mottagning kommer kommunerna att omfördela sina
personella resurser så en del av de resurser som idag arbetar med målgruppen kommer att
koncentreras till mottagningen. Likaså kommer psykiatrin att stötta upp på mottagningarna
med målsättningen att färre patienter kommer att behöva nyttja sig av öppen- och
slutenvårdens resurser.
4
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Omkostnader i form av utrustning, hjälpmedel, förbrukningsartiklar etcetera som följer
ansvarsfördelningen inom de socialmedicinska mottagningarna hanteras av ingående parter.
Vid de socialmedicinska mottagningarna inom SIMBA-området avsätts under år 2017
1 300 000 kr för 24 timmarsläkarmedverkan/vecka. Jämfört med Kungälv motsvarar det ca
425 000 kr per mottagning för 8 timmars läkarmedverkan/vecka, vilket har legat till
beräkningsgrund för kostnader för läkarmedverkan vid mottagningar i Alingsås och Lerum.
I Alingsås finns möjlighet att hyra två rum av Fastighetsaktiebolagetsmåindustrier (FABS), i
anslutning till beroendemottagningens lokaler, för gemensamma mottagningsbesök. Hyran
för lokalerna är ca 10 000 kr/månad.
För att lyckas med uppdraget att starta upp verksamhet med integrerade insatser som är
samlokaliserade ses ett behov av en projektledning. För både Alingsås och Lerum uppskattas
behovet till 50% av en heltidstjänst under en två –års period. Syftet med projektledning
under två år är att också att projektledaren ska kunna träda in i rollen som SIP-samordnare. I
Lidköping har detta identifierats som en framgångsfaktor. Den totala kostnaden för en
projektledare på 50% beräknas till ca 450 000 kr/år.
Ut över de personella resurser som socialtjänsten och psykiatrin går in med är förslaget en
fördelning där HSN V täcker kostnaderna för läkarmedverkan. Förslaget innebär också att
lokalkostnaderna för verksamheten där de integrerade insatserna ges delas mellan regionen
och berörda kommuner.
Projektledning för kartläggning av möjligheterna att starta upp Mini-Mariamottagningar i
Alingsås och Lerum kommer att integreras med arbetet att upprätta socialmedicinska
mottagningar. Ansökan av medel för projektledning sker separat.

Micaela Kronberg Thor
Ordförande
Politisk samrådsgrupp

Catharina Johansson
Ordförande
Samordningsgruppen

Beslut skickas till:
SAMLAs processledare Carina Westerelve, carina.westerelve@alingsas.se
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Uppstart av socialmedicinskmottagning i Alingsås
Ärendebeskrivning

Vid SAMLAs politiska samrådsgrupps möte den 27 november 2017 tog
samrådsgruppen följande inriktningsbeslut:
- att inrätta socialmedicinska mottagningar i både Alingsås och Lerum
- att undersöka möjligheterna till att samlokalisera de socialmedicinska
mottagningarna med eventuella Mini-Mariamottagningar
- vid eventuellt upprättande av Mini-Mariamottagningar ska det finnas en mottagning i
Alingsås och en mottagning i Lerum
- att under kartläggningen finna lämpliga lokaler i Alingsås och Lerum
För att kunna starta upp socialmedicinska mottagningar i Alingsås och Lerum
behöver Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst, socialnämnderna i Alingsås och Lerum
fastställa SAMLAs politiska samrådgrupps inriktningsbeslut.
Beredning
En socialmedicinsk mottagning bedöms av representanter från socialtjänst,
primärvård och psykiatrin i Alingsås vara det mest kostnadseffektiva och
kvalitetsmässigt bästa sättet att möta upp, stödja och behandla personer som
missbrukar alkohol, narkotika, beroendeframkallande medel, läkemedel,
dopingmedel eller har ett spelmissbruk, samt är i behov av både kommunens och
regionens resurser.
Mottagningen syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommunerna och
regionen gällande vissa psykosociala behandlingsformer, då uppdragen vilar på
båda huvudmännen. Genom att samlokalisera verksamhet underlättas samarbetet
kring den psykosociala behandlingen och minskar risken för att brukare hamnar
mellan stolarna. Dessutom svarar mottagningen upp mot kravet att kommuner och
regionen ingår gemensamma överenskommelser.
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Beslut

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet hänskjuter beslutet till socialnämnden.
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