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Utökat tillstånd för
alkoholservering - Stures
Bowling & Sportbar
2
2018.191 SN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-21
Angelica Liljedahl
0322-61 71 98
2018.191 SN

Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Ansökan om tillstånd att servera
alkoholdrycker
Ärendebeskrivning
Alingsås Bowling Center AB har hos Socialnämnden ansökt om utökat tillstånd enligt 8 kap 2
§ alkohollagen (2010:1622) för att servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker
på en utökad serveringsyta med serveringstiden 11.00 - 01.00.
Stures Bowling och Sportbar är belägen i fastigheten Myggan 4, Sveagatan 8 i Alingsås.
Restaurang och bowling verksamhet har bedrivits i lokalen sedan flera år tillbaka.
Sökanden önskar nu utöka sin serveringsyta med cirka 300 kvadratmeter i anslutning till
restaurangen på övre våningsplan. Närliggande butik kommer att stängas och sökande
kommer att ta över butikslokalen som ska byggas ihop med befintlig restauranglokal.
Sökanden har lämnat in en planritning med angivet markerat serveringsutrymme daterad
2018-10-25. Lokalen har kontrollerats av räddningstjänsten, miljöskyddskontoret och
tillståndsmyndigheten.
Beredning
Ärendet är redovisat i utredning daterad 2018-11-08 av alkoholhandläggare Angelica
Liljedahl.
Sökanden har sedan tidigare serveringstillstånd till allmänheten och bedöms uppfylla
lämplighetskraven. Verksamheten bedöms inte medföra några alkoholpolitiska olägenheter.
Ekonomisk bedömning
Serveringstillstånd medför inga kostnader utöver handläggningskostnaden. Avgifterna som
tas in för att finansiera verksamheten ska revideras för att öka självfinansieringen.
Förslag till beslut
Alingsås Bowling Center AB beviljas utökat tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen
(2010:1622) för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker på en utökad
serveringsyta, enligt inlämnad planritning, med serveringstiden 11.00 - 01.00.
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Beslutet ska skickas till
Alingsås Bowling Center AB
Alkoholhandläggaren

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Angelica Liljedahl
Alkoholhandlägggare
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Ekonomisk uppföljning 2018
3
2018.033 SN

Page 5 of 49

Månadsuppföljning
oktober månad 2018
Socialnämnden
Alingsås Kommun

1
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Månadsbokslut oktober 2018
Belopp i tkr

Budget 2018

Verksamhetens intäkter

Utfall
jan-okt

Prognos
helår

Avvikelse
helår

60 206

39 988

48 906

-11 200

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-168 053
-19 345
-69 305
-25 712

-131 182
-14 603
-59 521
-21 656

-159 353
-17 545
-68 305
-30 012

8 700
1 800
1 000
-4 300

Verksamhetens kostnader

-282 415

-226 962

-275 215

-7 200

Verksamhetens
nettokostnader

-222 209

-186 975

-226 209

-4 000

222 209

185 174

222 209

0

0

-1 797

-4 000

-4 000

Kommunbidrag
Årets resultat

Ekonomi per oktober månad
Socialnämndens resultat per oktober månad är ett underskott med 1,8 mnkr och
prognosen för helåret 2018 är ett underskott om 4,0 mnkr. Prognosen försämras med
6,0 mnkr jämfört med föregående prognos vilket beror på att Socialnämnden i
månadsuppföljningen inte inkluderar 6,4 mnkr i intäkt från Vård- och äldre för personer
med LSS-beslut som omhändertas inom Socialnämndens verksamhet. Inkluderas
denna fakturering är prognosen per oktober ett överskott om 2,4 mnkr för helåret
2018. Vilket är en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med prognos per september.
De stora budgetavvikelserna i tabellen för intäkter och personalkostnader beror
framförallt på att ensamkommande barn och unga i familjehem och i HVB-hem
minskat från 53 personer i januari till 26 personer i oktober vilket medfört minskade
intäkter från Migrationsverket och medföljande minskade kostnader och
budgetöverskott för personalkostnader och köpt vård. Därtill medför inhyrd personal
underskott om ca: 3,5 mnkr för övriga kostnader men överskott för personalkostnader.

Ekonomisk osäkerhet 2018
En ekonomisk osäkerhet föreligger kring intäkter från Migrationsverket som kan
påverka det ekonomiska resultatet. Prognosen inkluderar att eftersläpande intäkter
kommer Socialnämnden till del om 2,1 mnkr (1,3 mnkr för EKB och 0,8 mnkr för
återsökta medel placeringar). Verkligt utfall kan avvika och påverka helårsresultatet.
2
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Ekonomisk effektivitet
För att mäta hur den ekonomiska effektiviteten förändrats följer här en beräkning av
nettokostnadsökningen för Socialnämnden inklusive effekter av överflyttad verksamhet
till Vård- och äldreomsorgsnämnden. Nedan tabell visar preliminära verkliga kostnader
och ska inte sammanblandas med budget för gränsdragningar.
Kommunledningskontoret har inlett en genomlysning av kostnaderna.

Överlämnad verksamhet från Socialnämnden 2018
Avdelning funktionsstöd

-198,1 mnkr Flyttats till Vård och äldre

Flyttats från Funktionsstöd till Socialnämnd
Kungsängen 1
Erskavägen

4,3 mnkr Flyttats till Socialnämnd
3,9 mnkr Flyttats till Socialnämnd

Administratörer

1,2 mnkr Flyttats till Socialnämnd

Flyttats från Socialnämnd till Vård och äldre
Källan
Köpta platser
Myndighetsavdelning
Lokal Kolavägen
Centrala IT-kostnader mot funktionsstöd
Avdelningschef funktionsstöd

-4,5
-2,1
-5,0
-1,1
-0,7
-0,9

OH (HR, samt 0,5 lokal, 0,5 IT)

-1,2 mnkr Flyttats till Vård och äldre

Överflyttat från Socialnämnd

mnkr
mnkr
mnkr
mnkr
mnkr
mnkr

Flyttats
Flyttats
Flyttats
Flyttats
Flyttats
Flyttats

till
till
till
till
till
till

Vård och äldre
Vård och äldre
Vård och äldre
Vård och äldre
Vård och äldre
Vård och äldre

-204,1 tkr

Justerat för överflyttad verksamhet är nettokostnadsökningen cirka 3,3 procent under
2018, vilket är cirka 0,8 procent (1,8 mnkr) högre än pris- och löneökningar.

Beräkning av nettokostnadsökning
Socialnämndens nettokostnad 2017:

423,0 mnkr

Överflyttad verksamhet enligt tabell:

-204,1 mnkr

Nettokostnad Socialnämnden 2017:

218,9 mnkr

Nettokostnad Socialnämnden 2018 prognos:

226,2 mnkr

Nettokostnadsökning mellan 2017 - 2018

3,3 %

Volymerna inom den skattefinansierade verksamheten är relativt oförändrade under
2018. Däremot har en stor kostnadsökning om ca: 2,9 mnkr skett inom försörjningsstöd. Exklusive ökat försörjningsstöd är nettokostnadsökningen för Socialnämnd cirka
2,0 procent vilket är lägre än pris- och löneökningstakten.
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Nettokostnadsökning 2014 – 2018
Nettokostnadsökningen enligt Socialnämndens bokslut samt utifrån prognos för 2018
visar att trenden med de mycket höga nettokostnadsökningarna som präglat
Socialnämnden under 2016 och 2017 har brutits under 2018.

Nettokostnadsökning per år för Socialnämnden
9,1%
7,0%
3,8%

3,3%

2,4%

2014

2015

2016

2017

2018 prognos

Sammanfattning ekonomisk uppföljning per Oktober
Socialnämndens ekonomi har under 2018 påverkats negativt av framförallt ökade
kostnader för försörjningsstöd som prognostiseras öka med 2,9 mnkr och för den
merkostnad som inhyrd personal medför jämfört med att ha anställd ordinarie
personal, Att intäkter och kostnader som hör till flyktingmottagandet minskar påverkar
nämnden i mindre omfattning så länge kostnadsminskningen överensstämmer med
intäktsminskningen, vilket prognosen indikerar för 2018.
Socialnämnden har 2018 lyckats minska nettokostnadsökningen kraftigt vilket bidragit
till en förbättrad ekonomi. Dock uppnår inte Socialnämnden budgetföljsamhet 2018 då
osäkerheter kring gränsdragningar med vård och äldreomsorgsnämnden under 2018
medfört att det först i november stått klart att nämnden får ett ekonomiskt underskott.
Därmed står det först nu klart att nämnden behöver upprätta handlingsplan för
budgetbalans.

Handlingsplan för budgetbalans 2018
Nämnden ska enligt riktlinjer för ekonomistyrning (KF 2017-12-31) lägga fram en
handlingsplan vid negativ prognos. Handlingsplan behandlas i separat ärende.
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Avdelning Unga
Antalet orosanmälningar ökar drastiskt i oktober. Det är samma nivå som för oktober 2017
och kan bero på att pedagogerna har sett barnens mående en tid under terminen.
Avdelningen har fortsatta placeringar inom köpt HVB och SIS för unga med omfattande
problematik som inte kan tillgodoses på hemmaplan. Vården följs noggrant och när det är
möjligt övergår den till insatser på hemmaplan.
Antal familjehem minskar något, men fler barn väntar på en stadigvarande
familjehemsplacering. I dagsläget har vi 21 barn som väntar på en stadigvarande
placering.
Antalet familjehem till EKB minskar dels på grund av att barnets föräldrar kommer till
Sverige och då upphör placeringen, dels för att några unga flyttat vidare till HVB.
jan

feb

mars

apr

maj

juni

juli

aug

sept

okt

Orosanmälningar, antal

112

100

90

90

113

77

105

97

79

164

Antal placeringar barn, totalt
-antal barn i familjehem
-varav egna platser
-varav köpta platser

71
64
7

69
63
6

68
62
6

68
62
6

68
62
6

66
60
6

71
65
6

69
63
6

72
66
6

67
62
5

antal HVB-placeringar
-varav egna platser
-varav köpta platser

8
0
8

8
0
8

8
0
8

11
2
9

13
3
10

10
3
7

10
3
7

10
3
7

11
7
4

11
4
7

Ensamkommande barn och unga
Antal barn/unga i familjehem
-varav egna platser
-varav köpta platser

28
28
0

26
26
0

25
25
0

23
23
0

23
23
0

21
21
0

19
19
0

17
17
0

15
15
0

14
14
0

antal HVB-placeringar
-varav egna platser
-varav köpta platser

25
7
18

25
7
18

25
7
18

22
9
13

20
9
11

15
7
8

14
8
6

15
9
6

12
6
6

12
8
4

Antal stödboendeplaceringar

20

21

21

21

21

21

21

20

20

22

nov

dec

Avdelning Vuxna
Avdelningen har ett fortsatt stabilt in- och utflöde av löpande försörjningsstödsärenden.
Noterbart att kostnaden för försörjningsstödet har ökat med 255 tkr mellan september och
oktober trots att antalet hushåll som får försörjningsstöd har minskat marginellt. Här ser vi
bla att höga boendekostnader för biståndstagarna ger att fler får ett månatligt
försörjningsstöd om 10 000 kr eller mer vilket får genomslag på kostnaderna.
En ny målgrupp för enheten är personer som omfattas av LMA-ersättningen, det vill säga
den tillfälliga så kallade gymnasielagen som infördes den 1 juli i år och beräknas omfatta
cirka 40 personer i Alingsås kommun. Utgiven ersättning enligt LMA återsöks hos
5
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Migrationsverket vilket innebär att kostnaden inte hamnar på Socialförvaltningen men
handläggningen av ärendet sker på förvaltningen.
Köpt vård inom avdelning vuxna har fortsatt att öka och vi ser över våra
hemmaplanslösningar till följd av detta. Våld i nära relation-placeringar hade årets högsta
siffra i juli men är nu tillbaka på samma nivåer som tidigare i år. Våld i nära relationer är
dock en osäkerhetsfaktor som snabbt kan påverka vårt ekonomiska resultat.

Försörjningsstöd
-antal hushåll
-varav antal under 25 år
Kostnader, tkr

jan

feb

mars

apr

maj

juni

juli

aug

sept

okt

219
26

220
25

215
26

223
31

230
33

233
31

228
31

231
31

225
28

217
31

1 133

nov

dec

1 043 1 157 1 110 1 469 1 156 1 266 1 315 1 222 1 477

Vuxna
Antal placeringar egna stödboende

5

5

5

5

2

2

1

1

3

4

Antal placeringar familjehem
-varav egna platser
-varav köpta platser

7
1
6

8
1
7

8
1
7

7
1
6

6
1
5

9
1
8

8
1
7

8
2
6

7
2
5

8
2
6

Antal HVB-placeringar
-varav egna platser
-varav köpta platser

42
9
33

35
8
27

37
8
29

37
6
31

36
6
30

36
4
32

44
5
39

45
7
38

38
7
31

43
8
35

Varav:
Våld i Nära Relationer, antal köpta platser

13

9

7

7

9

12

14

9

7

7

Medarbetare
Som väntat ser man en minskning av antalet timavlönade inom förvaltningen under
oktober månad.
Vad gäller sjukfrånvaron så redovisar såväl avdelning Unga som avdelning Vuxna en
minskning inom totala sjukfrånvaron, korttidsfrånvaron samt långtidsfrånvaron. Inom den
mindre avdelningen, Stab, är det en liten ökning på både den korta frånvaron som den
långa frånvaron.
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jan

feb

mars

apr

maj

juni

juli

aug

sept

okt

237,4

233,6

234,9

238,7

235,4

238,1

238,1

239,1

242,1

238,1

97%

97%

97%

97%

97%

97%

97%

97%

97%

97%

3 132
19,0
609 299

2 722
16,5
540 784

10,6%
3,1%
5,8%

8,6%
1,8%
6,0%

7,0%
1,0%
5,5%

6,8%
1,0%
5,0%

7,3%
0,8%
5,0%

7,7%
1,3%
5,0%

6,9%
1,3%
4,7%

6,3%
0,6%
4,9%

9,1%
1,8%
6,4%

8,0%
1,4%
5,2%

7,3%
2,6%
3,9%

7,4%
2,4%
4,3%

5,0%
1,1%
3,5%

4,6%
1,0%
2,3%

4,2%
0,0%
2,6%

5,1%
1,6%
3,4%

4,2%
0,6%
3,5%

4,1%
1,0%
2,1%

5,7%
1,2%
3,5%

4,4%
0,8%
3,4%

13,8%
3,3%
7,6%

10,0%
1,2%
7,8%

9,5%
0,8%
8,0%

9,3%
1,2%
7,6%

10,1%
1,2%
7,4%

10,0%
1,1%
7,0%

10,0%
2,1%
6,3%

8,6%
0,3%
7,3%

13,1%
2,3%
9,5%

11,3%
1,6%
7,4%

7,0%
4,6%
2,4%

6,8%
4,4%
2,3%

3,7%
1,2%
2,5%

2,2%
0,0%
2,2%

2,2%
0,0%
2,2%

3,4%
1,7%
170,0%

0,8%
0,0%
0,8%

2,7%
0,0%
2,7%

3,0%
0,0%
3,0%

3,7%
1,0%
2,7%

Antal årsarbetare (tillsv-anst)
Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Timavlönade
Antal timmar
Antal årsarbetare
Kostnad inkl soc avg, kr
Sjukfrånvaro
Förvaltningen
Total
1-14 dgr
60> dgr
Avd Unga
Total
1-14 dgr
60> dgr
Avd Vuxen
Total
1-14 dgr
60> dgr
Avd Stab
Total
1-14 dgr
60> dgr

nov

dec

2 274
1 887
2 021
2 519
6 230
8 696
4 366 2 211
13,8
11,4
14,6
15,3
37,8
52,7
26,4
13,4
452 026 388 318 409 238 504 880 866 994 1 345 214 740 894 451 149

Pågående rehabutredningar i Socialförvaltningen
Antalet aktiva rehabutredningar kan svänga hastigt beroende på nyinkomna och/eller
avslutade ärenden, nedan är en bild av hur det såg ut i förvaltningen 2018-11-05.
Vad gäller ”psykisk ohälsa” är bedömningen en mycket svår avvägning att göra huruvida
det är arbetsrelaterat eller inte, oftast är det en kombination av ett till delar ansträngt
privatliv och till delar påfrestat arbetsliv. Av de totalt 7 som kan ha eller har arbetsrelaterad
inverkan är 4 st i tjänst till delar (50 % -75 %). Under rubriken ”fysisk ohälsa/sjukdom”
finner vi inget som är arbetsrelaterat utan härrör från specifika sjukdomar.

Fysiska

Totalt Avd.
Vuxna

Avd.
Unga

Avd.
Stab

11

5

5

1

11

2

Psykiska 13

Av totalen – arb.
relaterade

Av totalen – ej
arb. relaterade
11

7

7
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Omedelbar handlingsplan
ekonomi oktober 2018
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-26
Peter Karlsson
0322-61 71 98
2018.211 SN

Socialnämnden

Omedelbar handlingsplan ekonomi oktober 2018
Ärendebeskrivning
I Socialnämndens delårsbokslut 2018, SN 2018-09-25,§ 89, och Ekonomisk uppföljning
2018, SN 2018-10-23, § 97, prognosticerades ett budgetöverskott på 2 000 tkr som byggde
på intäkter från annan förvaltning. Beslut har nu fattatas att socialförvaltningen ska bära
kostnaderna.
Utifrån ovanstående prognosticerar nu socialnämnden ett underskott med 4 000 tkr, vilket
kräver att nämnden upprättar en handlingsplan för att nå ekonomi i balans.
På grund av den mycket korta perioden som är kvar på verksamhetsår 2018 beräknas
nedanstående åtgärder inte kunna reducera underskottet 2018 fullt ut, däremot är det viktigt
att besparingsarbetet påbörjas omgående så att viss effekt uppnås 2018 och verksamheten
anpassar sig till budgetförutsättningarna kommande år.
Kortsiktigt kommer inköpsstopp och anställningsstopp för tjänster som inte täcks av inhyrd
personal införas vidare kommer omgående ett arbete för att minska kostnaden för köpta
platser påbörjas. På längre sikt kommer åtgärder som presenteras i ”Socialnämndens
handlingsplan ekonomisk omställning 2019-2021” att reducera kostnaden på helårseffekt
med upp emot 7,5 – 9,1 mnkr.

Förvaltningens yttrande
Nedan beskrivs vilka kostnadsreducerande åtgärder som kan vidtas.
Åtgärder för att minska kostnaderna
Inköpsstopp och anställningsstopp
Minska kostnader för köpt vård

Helårseffekt
300 tkr
200 tkr

Total besparing 2018

500 tkr

Beskrivning av åtgärder
Inköpsstopp
Endast nödvändiga inköp som inte kan vänta får ske under resterande tid av året.
Anställningsstopp
Anställningar prövas av förvaltningschef.
Minska kostnader för köpt vård
Höjd restriktivitet för all köp av vård. Delegation lyfts till avdelningschef.
Ekonomisk bedömning
Hur beslutet påverkar nämndens ekonomi framgår av handlingsplan

Page 14 of 49

Förslag till beslut
Handlingsplan för att nå ekonomi i balans 2018 godkänns.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Peter Karlsson
Stabschef

Page 15 of 49

Socialnämndens
handlingsplan ekonomisk
omställning 2019-2021
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-24
Peter Karlsson
0322-61 71 98
2018.210 SN

Socialnämnden

Tjänsteskrivelse socialnämndens handlingsplan
ekonomisk omställning 2019-2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 31 oktober 2018, § 184, i samband
med kommunens delårsbokslut att kommunens nämnder ges i uppdrag att omgående
besluta om handlingsplaner med syfte att påbörja omställningsarbetet för att efterleva de av
fullmäktige beslutade ramarna 2019.
Förvaltingens yttrande
Förvaltningen har tagit fram de åtgärder som behöver vidtas om medel inte tilldelas enligt
framförda behov i delårsbokslutet för att klara verksamheten 2019. Förvaltningens totala
behov av utökade medel uppgick till 8 460 tkr, vilket primärt avsåg att täcka volymökningar
2019 samt att hänsyn till planerade effektiviseringar redan var tagna.
Nedan redovisas vilka behov som framfördes i delårsbokslutet. Utökade medel för feriejobb
med 2 100 tkr redovisas inte här då denna verksamhet överflyttas till utbildningsnämnden
2019.
Våld i nära relationer
Missbruk
Samverkan
Familjehemsarvoden

3 000 tkr
1 500 tkr
1 460 tkr
2 500 tkr

Som kommunens yttersta skyddsnät ser förvaltingen allvarligt på välfärdens utmaningar och
avser att vidta åtgärder med långsiktig hållbar effekt. Verksamheten är till större delen
lagstyrd både vad gäller skydd och insatser som ska erbjudas samt hur lång
handläggningstiden får vara. Hur behoven av stöd och hjälp kommer att se ut framåt är till
delar ovisst varför förändrade arbetsätt och nivån av tillgång till stöd behöver justeras.
I handlingsplanen redovisas förslag på möjliga kostnadsminskande åtgärder (se bilaga).
Handlingsplanen är uppdelad i två delar där åtgärderna i den andra delen rör uppsökande
eller förebyggande verksamhet, vilket medför risk för ökade kostnader på sikt.
Sammanfattningsvis föreslås följande:
Åtgärder del 1
Omställning köpt vård vuxen
HVB och stödboende, barn och unga
Övrigt utvecklings/omställningsarbete
inom avdelning Unga
Ledning/administration
Effektivare bemanning särskilt boende

- 2 500 tkr
- 2 000 tkr
- 1 500 tkr
- 1 000 tkr
- 500 tkr

Ovanstående ger en total besparing på - 7 500 tkr.
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Åtgärder del 2
Minska omfång på daglig sysselsättning
Barn och unga, nedläggning av tidigt
förebyggande verksamhet på sikt

- 500 tkr
- 1 100 tkr

Åtgärderna i del 2 ger en ytterligare besparing på sammanlagt - 9 100 tkr.
Ekonomisk bedömning
Hur åtgärderna påverkar nämndens ekonomi framgår av
Förslag till beslut
Handlingsplan för att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019 godkänns.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Peter Karlsson
Stabschef
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Datum: 2018-11-22
Beteckning: 2018.210 SN

Socialnämndens handlingsplan ekonomisk omställning
2019-2021
Nedan redovisas förslag på möjliga kostnadsminskande åtgärder. Handlingsplanen
är uppdelad på två delar där åtgärderna i den andra delen riskerar att medföra ökade
kostnader på sikt om de genomförs.

Åtgärder del 1:
Omställning köpt vård vuxen

-2 500 tkr

Här har ett omställningsarbete redan påbörjats inom området och behöver
intensifieras där förvaltningen behöver frångå köpt vård och istället gå mot fler och
mer differentierade lösningar på hemmaplan, framförallt inom missbruksområdet.
Flera åtgärder har redan vidtagits. Ett samrådsforum har införts där alla placeringar
diskuteras en timme per vecka där både enhetschef och arbetsledare från
myndighetutövning och utförare finns med. Genomlysning av myndighetssidans
arbete är initierad. Hemmaplanslösningarna ses över och fler lösningar för tillfälligt
boende är igång samtidigt undersöks möjligheten till att utöka platserna på
serviceboende.
För att klara omställningen behöver fler lösningar skapas på hemmaplan i form av,
fler boendelösningar, utökade öppettider på vårt tillfälliga boende Grindgatan samt en
omställning från köpt vård till en större förebyggande verksamhet. Tanken är att alla
som söker stöd för att komma ur sitt missbruk ska få det men att lösningen sker på
hemmaplan bestående av tak över huvudet, stöd via Return, sysselsättning via
Gläntan/ Kompassen och uppsökande/ förebyggande verksamhet.
Omställningsarbetet bedöms innebära större besparingar på sikt än för 2019 då
förändringsarbete tar tid.
Risker med omställningsarbetet är att det kommer synas mer av missbruk och
hemlöshet i staden och att antalet LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall)
sannolikt ökar något, kanske även fler dödsfall för gruppen som inte klarar vård på
hemmaplan. Sannolikt ökar också missnöjet hos sökande som inte kan beviljas de
insatser de söker.
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Omställningen rör i första hand missbruk för vuxna och i andra hand socialpsykiatri/
övrigt. Placeringar i våld i nära relationer berörs också men är inte främsta fokus.
Inom området våld i nära relationer önskar förvaltningen utöka antalet
kvinnofridslägenheter och bemanna för att kunna arbeta med att korta ned
placeringstiderna och differentiera lösningarna för de drabbade, vilket bör bidra till att
hålla kostnaderna nere per placering.
HVB och stödboende, barn och unga

- 2 000 tkr

Förvaltningen vidareutvecklar HVB (hem för vård eller boende) och boendetrappa i
egen regi, dels genom skifte till bättre anpassade lokaler, dels ökad kompetens hos
personal med tydliggjord kompetensprofil vid nyrekrytering, tydliga rutiner för befintlig
personal och ett nära ledarskap. Ett viktigt uppdrag är att säkerställa att rätt insats
ges till rätt person under rätt tid utifrån vårdplan och uppdrag med mätbara mål från
socialsekreterare. Det innebär bland annat att verksamheten inte längre ska skilja på
ensamkommande och icke ensamkommande. Det är behoven som ska avgöra
insatsen och formen på boendet. Det innebär också att fler ungdomar ska återvända
hem och inte per automatik fortsätta en resa inom boendetrappan. Att arbeta med
ungdomars nätverk blir därför ett viktigt gemensamt uppdrag för socialsekreterare
och boendepersonal.
I samband med insatser i form av boende i egen regi kan särskilda
behandlingsinsatser behöva tillgodoses även från enheten Stöd- och behandling i
nära samverkan med boendepersonal.
Genom ovanstående utveckling av verksamheten kan fler ungdomar med komplexa
behov få insatser i form av HVB i egen regi samt leda till en tydligare och mer effektiv
boendekarriär inom verksamheten.
Övrigt utvecklings/omställningsarbete inom avdelning Unga

- 1 500 tkr

Ett professionellt forum ska inrättas inom barn och unga för genomlysning och beslut
vid komplexa ärenden utifrån barnets/den unges risk och skydd. Deltagare ska vara
enhetschefer och förste socialsekreterare inom samtliga verksamheter inom
avdelningen och där ärenden kan initieras av vilken som helst av dessa enheter.
Övriga deltagare ska vara socialsekreterare eller annan personal som har kännedom
i det specifika ärendet. Gruppens uppdrag är att finna ännu fler kreativa och
kostnadseffektiva lösningar utifrån hållbarhet och barns bästa.
Familjehem
Mot bakgrund av att Alingsås kommun ligger högt vad gäller antal
familjehemsplacerade barn i relation till jämförbara kommuner krävs en
genomlysning av dess orsaker. Viktiga frågor är hur vi arbetar och undersöker
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kapacitet i barnets nätverk, innan och efter placering, samt aktivt arbetar för
hemgång när så är möjligt.
Vi ska utveckla våra metoder att arbeta med biologiska föräldrar för att stärka
föräldraskapet även efter placering vilket ökar möjlighet för hemgång.
I övrigt pågår ett metodutvecklingsarbete inom Placeringsenheten, dels i syfte att
stärka barnens röst och delaktighet och dels stärka familjehemmen för en trygg och
säker vård. En förväntad effekt är minskad risk för kostsamma omplaceringar.
Utredningsenheten
Enheten får i uppdrag att utveckla metoder för att undersöka utsatta barns nätverk
och dess möjligheter att bistå barnet och föräldrar i svåra situationer, inte minst där
det finns risk om placering av barnet. Enheten ska utvecklas avseende den tid som
läggs på dokumentation i syfte om att dokumentera effektivt och rättssäkert. Tiden
som läggs på möten med barn, föräldrar, nätverk och samarbetspartners ska öka.
Därutöver krävs en genomlysning av uppdrag till öppenvården, att säkerställa att
dessa innehåller tydliga och mätbara mål samt hur arbetet med uppföljning av målen
fungerar.
Enheten för stöd och behandling
Enheten får i uppdrag att prioritera kärnverksamheten, det vill säga mottagandet och
arbetet med de ärenden som initieras av Utredningsenheten och Placeringsenheten,
samt ärenden där det krävs en intern samverkan med Boendeenheten.
Verksamheten har en hög professionalitet och arbetar enligt vedertagna och
evidensbaserade metoder vilket är betydelsefullt för effektiva insatser på hemmaplan.
Utifrån övriga verksamheters behov av insatser via enheten krävs en genomlysning
och beslut vad resurserna inom öppenvården ska räcka till, hur länge insatser pågår
samt i hur stor grad verksamheten riktas mot det mer allmänt förebyggande arbetet.
Konsekvensen blir att öppna icke biståndsbedömda insatser ytterligare får stå tillbaka
i relation till prioriterade uppdrag.
Ledning/administration

- 1 000

Förvaltningen kommer göra en genomlysning av ledning och övergripande
administration för att hitta ytterligare effektiviseringar framförallt genom att ej tillsätta
någon eller några vakanta tjänster under 2019.
Effektivare bemanning särskilt boende

- 500 tkr

Förvaltningen kommer införa någon form av bemanningspool framförallt gällande
nattbemanning vilket syftar till att minska kostnader för övertid och timanställningar.
Bemanningen på boendena kommer att ses över för att se om samordningsvinster
kan hittas. Mer ändamålsenliga lokaler hade kunnat minska kostnaderna avsevärt
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vilket är en mycket viktig fråga att prioritera i det långsiktiga arbetet. Med rätt lokaler
hade kostnaden per plats i våra särskilda boenden kunnat i det närmaste halveras.

TOTAL BESPARING

- 7 500 tkr

Åtgärder del 2:
Åtgärderna nedan rör uppsökande eller förebyggande verksamhet och medför risk för
ökade kostnader på sikt.
Minska omfång på daglig sysselsättning

- 500 tkr

Vi har idag sysselsättning enligt SoL på Kompassen dit man kan komma för
meningsfull sysselsättning enligt beslut från handläggare. I samma lokal finns
Gläntan, en öppen sysselsättning dit man kan komma utan beslut. Insatserna riktar
sig till personer med psykisk ohälsa som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Sysselsättning ses som en viktig del i det totala måendet och är en förutsättning för
att skapa hållbara situationer på sikt för personer med psykisk ohälsa och missbruk.
Delar av verksamheten är således icke biståndsbedömd och skulle kunna utföras på
annat sätt eller inte utföras allt. Risker med åtgärden är att försämra måendet för de
individer som får del av insatsen samt att möjligheterna att klara omställningen för
köpt vård vuxen försämras.
Barn och unganedläggning av tidigt förebyggande verksamhet på sikt

- 1 100 tkr

Exempel på avtal som bör ses över:
- avtal med Bräcke diakoni kring Homestart (kan tidigast ge effekt 2020, ca 685
tkr)
- avtal med Familjecentralen Noltorp (hyresavtal kan tidigast avslutas 1
september 2020, ca 444 tkr)

TOTAL BESPARING

- 9 100 tkr
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Uppföljning av Alingsås
kommuns policy för
funktionshinderfrågor
6
2018.186 SN
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-13

§ 458 2018.186 SN

Uppföljning av Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor, antagen i kommunfullmäktige 23 mars
2011, § 34, utgår från Förenta nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Konventionen är antagen av Sveriges riksdag och trädde i kraft 2009.
Sverige har därmed förbundit sig att främja, skydda och säkerställa rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.
Policyn gäller för alla kommunala verksamheter, nämnder samt av kommunen helägda eller
delägda bolag. Vilka strategier som varje nämnd/ bolag ansvarar för framgår av policyn.
Kommunstyrelsen har en övergripande och samordnande funktion och ansvarar för
uppföljning av policyn, vilket ska ske i slutet av mandatperioden.
Målen i policyn utgår från följande områden:
Medvetenhet/ bemötande
Tillgänglighet
Delaktighet
Samordning/samverkan
Enligt remiss (2018.647 KS) ska samtliga nämnder och bolag senast 9 november redovisa
svar på frågeformuleringar som bygger på de uppställda strategierna som finns kopplade till
målen. Uppskov har därefter beviljats till nämndens sammanträde den 27 november.
Beredning
Förvaltningens arbete med de strategier som finns framtagna i policyn beskrivs i
förvaltningens svar på frågeformuleringarna, se bilaga.
Kommentar
Av policyn framgår att socialnämnden genom sitt reglemente har personer med
funktionsnedsättning som målgrupp och därmed är sakkunniga i området. Sedan januari
2018 ansvarar vård- och äldreomsorgsnämnden för funktionshinderverksamheten (LSS) och
socialnämnden har kvar målgruppen inom socialpsykiatri (SoL).
Yrkande
Britt-Marie Kuylenstierna (MP) lyfter frågan kring personer med hörselnedsättning och att det
saknas ljudförstärkare i det största konferansrummet. Avsaknad av ljudförstärkare skapar
inte samma delaktighet för personer med hörselnedsättningar.
Britt-Marie yrkar att detta skall föras in i handlingsplanen som ska upprättas utifrån policy för
funktionsnedsättning.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Socialnämndens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-13

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden:
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens svar på uppföljning av kommunens
policy för funktionshinderfrågor.
I socialnämdens handlingsplan utifrån policyn ska det ingå installation av ljudförstärkare i det
största konferensrummet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum: 2018-11-06
Handläggare:Sofia Landén
Beteckning: 2018.186 SN

Socialnämndens svar på uppföljning av Alingsås kommuns
policy för funktionshinderfrågor
Nedan följer en redovisning av nämndens arbete under mandatperioden utifrån de
frågeformuleringar som bygger på de uppställda strategierna som finns kopplade till
målen.

Medvetenhet/ bemötande
Hur har ni bidragit till att kunskapen om funktionshinderfrågor hos anställd
personal och förtroendevalda har ökat?
Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling till personal inom
funktionshinderområdet. Under de senaste åren har ett flertal satsningar genomförts
inom framför allt bemötandefrågor där personal har tagit del av föreläsningar och
utbildningar som har hållits av erkända profiler inom funktionshinderområdet, såsom
Nåkkve Balldin och Helene Tranquist, Även utbildning av personal i Motiverande
samtal (MI) har genomförts. Vidare har en pedagogorganisation byggts upp i
förvaltningen i syfte att säkerställa att kunskap hålls levande och hela tiden
utvecklas i det vardagliga arbetet nära brukaren.
Våren 2017 togs ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt fram som gäller för
hela funktionshinderområdet (LSS och SoL). All personal inom
funktionshinderområdet ska utgå från denna och implementering har skett genom
internutbildningar. Socialnämnden har informerats om det pedagogiska
förhållningssättet på ett av nämndens sammanträden under våren 2017.

Tillgänglighet
Vad har ni gjort för att era offentliga lokaler och allmänna platser är mer
tillgängliga för alla invånare?
Tillgänglighetsperspektivet beaktas alltid när förvaltningen ska in i nya lokaler och
anpassningar görs vid behov. I samband med nybyggnation av förvaltningens
lokaler 2016- 2017 beaktades detta särskilt.
Hur har ni arbetat för att ha information tillgänglig för alla invånare?
Under senaste åren har en utveckling skett när det gäller bildstöd i form av
bildskärmar och instruktionsbilder. Som exempel kan nämnas användandet av

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 F
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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skärmar för information om möten i förvaltningsbyggnaden samt att bildstöd har
använts vid genomförandet av brukarundersökningar.
Ambitionen är att all information som förvaltningen lämnar ut till kommuninvånare i
form av broschyrer eller information på Alingsås kommuns hemsida har ett tydligt
och enkelt språk, så kallat klarspråk.
På vilket sätt har ni beaktat tillgänglighetsperspektivet i upphandling av varor
och tjänster samt vid anlitande av konsulter?
Den största mängden tjänster som förvaltningen upphandlar är placeringar. Då det
är frågan om individuella placeringar utifrån individuella bedömningar är
tillgänglighetsperspektivet tillgodosett. I de individuella bedömningarna tas särskild
hänsyn till funktionsvariationer. Vid upphandling av konsulter följer förvaltningen
kommunens regelverk.

Delaktighet
Vilka åtgärder har gjorts för att personer med funktionsnedsättning har givits
lika möjligheter att delta i samhällslivet?
Ökade möjligheter för sysselsättning på dagtid har skapats för personer med
psykisk ohälsa i form av verksamheten Gläntan, vilket är en öppen insats som ej
kräver biståndsbeslut. Genom verksamheten får personer som tidigare riskerat
isolering en meningsfull sysselsättning i syfte att må bättre och ges ökade
förutsättningar till delaktighet i samhällslivet.
Vilka möjligheter har ni skapat för att personer med funktionsnedsättning har
fått tillgång till meningsfullt arbete/aktivitet eller utbildning?
Under våren 2018 startade verksamheten Kompassen, vilket till skillnad från
Gläntan är en beviljad insats. Kompassen syftar till att skapa en meningsfull
sysselsättning för personer som annars riskerar att isolera sig eller som har behov
av att skapa en struktur i sin tillvaro. Målsättningen är att så många som möjligt ska
kunna slussas vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering via arbetsmarknadsenheten.
Arbetsmarknadsenheten skräddarsyr arbetslivsinriktade insatser för att kunna
tillgodose individuella behov. Målet är att rusta den enskilde för att kunna komma
vidare i utbildning och arbete.

Samordning/ samverkan
Vilka samarbetsformer mellan nämnder/förvaltningar/bolag, som berör
personer med funktionsnedsättning, har ni varit delaktiga i under nuvarande
mandatperiod?
Förvaltningen har deltagit i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor som är ett
forum där olika intresseorganisationer deltar tillsammans med socialnämnden, vårdoch omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden.
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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Uppdrag om ordlista på
förkortningar inom
socialförvaltningen
7
2018.066 SN
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-13

§ 460 2018.066 SN

Uppdrag om ordlista på förkortningar inom socialförvaltningen
Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav socialförvaltningen, 2018-03-20, § 30, i uppdrag att upprätta en ordlista
med vanligt förekommande förkortningar, en ordlista med förklaringar på förkortningar som
ofta används inom förvaltningens verksamhet.
En sådan ordlista har nu upprättats och presenteras till socialnämnden.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämden:
Socialnämnden godkänner ordlista med förklaring på förkortningar som ofta används inom
förvaltningens verksamhet och förklarar uppdraget slutfört.
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Beteckning:

2018-11-21
Karin Hallgren
0322-617198
Ordlista

Ordlista med vanligt förekommande förkortningar
Verksamhetsförkortningar
ABO
AnläggningsBOende (gäller asylsökande)
ACT
Assertive Community Treatment
ACT-teamet jobbar med boendestöd till personer med
missbruks- och/eller psykiatrisk problematik.

AME
ASI

ArbetsMarknadsEnheten
Addiction Severity Index
ASI-intervjun används som bedömnings- och
uppföljningsmetod i missbruks- och beroendevård.

BBIC

Barnets Behov I Centrum
Utredningsmetod med Individuell manualbaserad
behovsprövning

EKB
EBO
HVB
IBIC

EnsamKommande Barn
EgetBOende (gäller asylsökande)
Hem för Vård och Boende
Individens Behov I Centrum
Utredningsmetod med Individuell manualbaserad
behovsprövning

MPV
Medling
PLAC
PUT
Return
Socpsyk
SoF
SN
SNAU (AU)
SoB
TUT
UTR
VINR
VUX

Mamma Partner Våld (behandlingsmodell)
Medla mellan offer och förövare
Placeringsenheten
Permanent UppehållsTillstånd
Öppenvård för missbrukare i egen regi
Socialpsykiatri
Stöd och Försörjning
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott (arbetsutskottet)
Stöd och Behandling
Tillfälligt UppehållsTillstånd
Utredningsenheten
Våld i Nära Relationer
Vuxenstöd
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Samverkansforum
och
samarbetspartners
BUS

Barn och UngdomsSamverkan
Kontinuerlig kontaktyta mellan kultur- och Fritidsförvaltningen,
barn och ungdomsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen.

GR
IVO
LARO

GöteborgsRegionens kommunalförbund.
Inspektionen för Vård och Omsorg

POSOM

LäkemedelsAssisterad Rehabilitering för
Opiatmissbrukare
Psykiskt Och Socialt OMhändertagande.

ROS

Råd Och Stöd

SIP

Samordnad Individuell Plan

Socialförvaltningen är ansvarig för organisationen kring arbetet
som aktiveras vid en kris. Socialtjänst, skola,
kommunledningen, primärvården, kyrkorna, polisen och
räddningstjänsten ingår i samarbetet.
Samverkan kring unga blivande mödrar i riskzonen mellan
mödravården, psykiatriska öppenvården och socialtjänsten
Samverkan mellan skolan, kommunen och sjukvården kring
individer med psykisk ohälsa.

SAMSA
SAMLA

System för att samordna samt kalla till vårdplaneringar
mellan sjukvård och kommun
Närvårdssamverkan mellan Alingsås och Lerum samt
VGR (Alingsås lasarett m fl)

SKL
Spädbarnsgruppen

Sveriges Kommuner och landsting

SAMTIDIGT

SAMordnade och TIDIGa insaTser.

Stöd till unga nyblivna mödrar i riskzonen. Förebyggande
verksamhet
Samverkansforum där socialförvaltningen,
utbildningsförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen
samt polisen är med, mål att motverka destruktiv utveckling hos
unga i riskzonen

VÄSTBUS

Samverkan kring barn och unga; sjukvård, skola och
socialtjänst.

VGR
ÖVM

Västra GötalandsRegionen
Psykiatrisk ÖppenVårdsMottagning
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Lagstiftning
AFL
AL
BrB
DSF
FB
FL
GDPR

Lag om allmän försäkring
Alkohollagen
Brottsbalken
Dataskyddsförordningen
Föräldrabalken
Förvaltningslagen
The General Data Protection Regulation
– EU förordning

KL
LOV
LuL
LMA
LVM
LVU
LSS
NL
OSL
SFB
SoF
SoL
TF
TL
UB
YGL
ÄktB

Kommunallagen
Lagen Om Valfrihetssystem
Lag med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare
Lag om mottagande av asylsökande m fl.
Lag om vård av missbrukare i vissa fall
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Namnlagen
Offentlighets- och sekretesslag
Socialförsäkringsbalken
Socialtjänstförordningen
Socialtjänstlagen
Tryckfrihetsförordningen
Tobakslagen
Utsökningsbalken
Yttrandefrihetsgrundlagen
Äktenskapsbalken
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Ej verkställda beslut
anmälda till Inspektionen för
vård och omsorg 2018
8
2018.047 SN
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-13

§ 459 2018.047 SN

Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2018
Ärendebeskrivning

Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer
som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till IVO enligt 16 kap. 6 f-h §§
socialtjänstlagen (SoL) om
1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet
2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen
för avbrottet
3. Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)
Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter
enligt en nationellt fastställd standard.
I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och
familjeomsorg. I och med flytten av LSS-verksamheten från Socialnämnden till Vårdoch äldrenämnden 2018-01-01, har de ärenden som rör LSS-lagstiftning rapporterats
över till ansvarig förvaltning och kommer i fortsättningen att redovisas där.
Rapporteringstillfälle
17 oktober 2018
1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut
Beslutsdatum
2015-11-03

2017-02-07
2017-05-24

Typ av beslut

Skäl till att beslutet
ännu ej verkställts
Bostad med
Tackat nej till
särskild service 4.1 erbjudande 2016-10§ och
13 och 2017-02-14.
5.7 §
Avvaktar svar om den
enskilde önskar
annan form av
boende.
Bostad med
Tackat nej till
särskild service 4.1 erbjudande 2017-12§ och 5.7 §
14.
Kontaktfamilj 4.1 § Resursbrist.
Svårrekryterat p.g.a.
omfattande behov.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Lagrum
SoL

SoL
SoL

Utdragsbestyrkande

Socialnämndens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-13

2017-12-01
2017-12-01
2017-12-12
2017-12-12
2017-12-20
2017-12-20
2018-03-07

2018-04-10

Kontaktfamilj 4.1 §

Svårt att hitta
kontaktfamilj som vill
ta emot syskon.
Kontaktfamilj 4.1 § Svårt att hitta
kontaktfamilj som vill
ta emot syskon.
Kontaktfamilj 4.1 § Svårt att hitta
kontaktfamilj som vill
ta emot syskon.
Kontaktfamilj 4.1 § Svårt att hitta
kontaktfamilj som vill
ta emot syskon.
Kontaktfamilj 4.1 § Svårt att hitta
kontaktfamilj som vill
ta emot syskon.
Kontaktfamilj 4.1 § Svårt att hitta
kontaktfamilj som vill
ta emot syskon.
Bostad med
Beslutet avser
särskild service 4.1 gruppbostad, har inte
§
kunnat verkställas då
det saknas lämplig
plats.
Kontaktfamilj 4:1 § Den enskilde har
tackat nej till
erbjudande 2018-0619

SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL
SoL

SoL

2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från
dagen för avbrottet
Saknas för denna period.

3. Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts
eller avslutats
Beslutsdatum

Typ av beslut

Lagrum

HVB 4.1 §

Datum för
verkställighet,
avslut
2018-07-26

2017-09-28
2017-10-18

HVB 4.1 §

2018-09-03

SoL

2018-02-05

Kontaktperson 4.1

2018-07-03

SoL

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page
Page35
2 of
of349

SoL

Utdragsbestyrkande

Socialnämndens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-13

2018-03-22

§
Familjehem 4.1 §

2018-09-04

SoL

2018-06-01

Kontaktfamilj 4:1 §

2018-10-11

SoL

2018-06-01

Kontaktfamilj 4:1 §

2018-10-11

SoL

Yrkande
Arbetsutskottet uttrycker önskemål att få granska ärende daterat 2015-11-03 och
önskar återrapportering av detta till nästa socialnämndssammanträde.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden

Socialnämnden noterar rapporteringen till IVO för kvartal 3 2018 och översänder
rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Förvaltningen får i uppdrag att redovisa ärende daterat 2015-11-03 på nästa
socialnämndssammanträde

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdestider för
Socialnämnden år 2019
9
2018.195 SN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-21
Karin Hallgren
0322-61 71 98
2018.195 SN

Socialnämnden

Sammanträdestider för socialnämnden 2019
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har att fatta beslut om dag och tid för sina och arbetsutskottets
sammanträdesdagar enligt 6 kapitlet 23 § kommunallagen. Sammanträde skall också hållas
om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det
behövs.
Förvaltningens yttrande
Sammanträde med socialnämnden (SN) förslås hållas följande tisdagar kl. 14.00:

2/1 konstituerande möte obs! onsdag
29/1 flerårsstrategi 2019-2021
19/2 årsbokslut 2018
26/3
23/4
21/5 vårbokslut
18/6

27/8
24/9 delårsbokslut
29/10
19/11
17/12
28/1 2020

Sammanträde med socialnämndens arbetsutskott (AU) hålls följande onsdagar kl. 09.00:

16/1 flerårsstrategiberedning
6/2
13/3
10/4
8/5
5/6
3/7

14/8
11/9
16/10
6/11
4/12
15/1 2020

Ekonomisk bedömning
Genom att nämndssammanträden planeras i god tid finns möjlighet till hushållning med
ledamöternas tid. För att möjliggöra bättre underlag och ge rimlig tid för beredning av framför
allt de ekonomiska underlagen är också framförhållning en förutsättning
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förslaget om socialnämnden och arbetsutskottets sammanträden
under år 2019 och januari 2020, och antar det som sitt eget.
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Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Karin Hallgren
Enhetschef/nämndsekreterare
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socialnämndens avgifter
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-21
Lena Frygne

Socialnämnden

2018.157 SN

Riktlinjer för socialnämndens avgifter
Ärendebeskrivning
Huvudregeln i SoL (socialtjänstlagen) är att insatser inte ska medföra kostnader för den
enskilde. Kommunen kan dock ta ut vissa avgifter enligt 8 kap SoL. Avgifternas storlek finns
angivna i lag eller bygger på kommunens självkostnad.
Inom socialpsykiatrins boenden tas ersättning ut för boende, kost och fritidsresor samt
omsorgsavgift.
Bestämmelserna om egenavgifter (enligt SoL) skiljer på stöd- och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär och andra stöd och hjälpinsatser. När det gäller stöd- och hjälpinsatser
av behandlingskaraktär som vid missbruk, alkohol eller liknande kan avgift för uppehälle tas
ut För andra stöd och hjälpinsatser, exempelvis vid jour-/akutboende, är det möjligt att ut
skälig ersättning.
Vid korttidsboende betalar den enskilde, i möjligaste mån, för kost och boende.
Föräldrar har underhållsskyldighet för placerade barn.
För de olika avgifterna har socialförvaltningen utarbetat rutiner som uppdateras kontinuerligt.
Utifrån principerna fattar socialnämnden inför nytt kalenderår beslut om storleken på
avgifterna.
Förslag till riktlinjer för socialnämndens avgifter bifogas.
Ekonomisk bedömning
Förslag till beslut
Socialnämnden upphäver tidigare beslut 2018-10-23, § 99 att rekommendera
kommunfullmäktige att fastställa Riktlinjer för socialnämndens avgifter.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Riktlinjer för
socialnämndens avgifter enligt förslag.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Lena Frygne
Förvaltningssekreterare
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Riktlinjer för
socialnämndens avgifter

Dokumenttyp: Riktlinje
Fastställd av: Kommunfullmäktige
Beslutsdatum: 2019-xx-xx
Gäller för: Socialnämnden
Giltighetstid: 2019-0x-xx Revideras: Årligen
Ansvarig för uppföljning/revidering: Ekonomifunktionen, socialförvaltningen
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Innehållsförteckning
Avgifter
Avgifter inom socialpsykiatrin

4
4

Hyra

4

Kost

4

Omsorgsavgift

4

Fritidsresor

5

Bostadstillägg och kommunalt bostadstillägg

5

Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär

6

Andra stöd- och hjälpinsatser

6

Korttidsboende

6

Föräldrars underhållsskyldighet

6
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Avgifter
Huvudregeln i SoL (socialtjänstlagen) är att insatser inte ska medföra kostnader för den enskilde.
Kommunen kan dock ta ut vissa avgifter enligt 8 kap SoL. Avgifternas storlek finns angivna i lag
eller bygger på kommunens självkostnad.
Inom socialpsykiatrins boenden tas ersättning ut för boende, kost och fritidsresor samt
omsorgsavgift.
Bestämmelserna om egenavgifter (enligt SoL) skiljer på stöd- och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär och andra stöd och hjälpinsatser. När det gäller stöd- och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär som vid missbruk, alkohol eller liknande kan avgift för uppehälle tas ut. För
andra stöd och hjälpinsatser, exempelvis vid jour-/akutboende, är det möjligt att ut skälig
ersättning.
Vid korttidsboende betalar den enskilde, i möjligaste mån, för kost och boende.
Föräldrar har underhållsskyldighet för placerade barn.
För de olika avgifterna har socialförvaltningen utarbetat rutiner som uppdateras kontinuerligt.

Avgifter inom socialpsykiatrin
Målgruppen inom socialpsykiatrin är personer upp till 65 år. Om brukaren har fått ett beslut enligt
SoL före 65 års ålder och därefter är kvarboende tillhör brukaren även fortsättningsvis
socialförvaltningen.
Stöd inom socialpsykiatrin som är avgiftsfritt:
 Boendestöd – ett motiverande anpassat stöd1
 Sysselsättning/daglig verksamhet – anpassade arbetsuppgifter under handledning
 Ledsagning
Öppet stöd:
Personligt ombud – om du har sammansatta och omfattande behov av vård, service,
rehabilitering och sysselsättning
 Kontaktverksamhet – för att träffa andra, vara med i en studiecirkel eller någon annan
aktivitet
För att ta del av öppet stöd behövs inget biståndsbeslut.


Hyra
Hyra betalas enligt gällande hyreskontrakt. Varje brukare som har boende inom socialpsykiatrin
har ett hyresavtal med socialförvaltningen.
Kost
Alla brukare inom Alingsås kommun betalar lika mycket för kosten. Inför 2019 följer
socialförvaltningen följa vård- och äldreomsorgsnämndens aktuella beslut om pris för
kostabonnemang och differentierad matprislista. Självkostnadspris gäller.
Omsorgsavgift
Vård- och omsorgsavgift enligt maxtaxa SoL 8 kap 5-7 §§ kan tas ut vid insatsen särskilt boende.
Maxtaxa innebär att den högsta sammanlagda avgiften som kommunen kan ta ut för hemtjänst och
annan omsorg är 2 089 kr/månad år 2019. Vård- och omsorgsavgift är knutet till prisbasbeloppet2.
Det individuellt anpassade stödet kan vara att brukaren får hjälp med att skapa schema och struktur, att
skriva inköpslista och handla, att städa och tvätta, stöd vid läkarbesök och enklare myndighetskontakter,
personlig hygien och att bryta eventuell social isolering. Aktiviteterna görs tillsammans med brukaren och är
motiverande. Vid hemtjänst utförs insatsen åt brukaren.
2 Prisbasbeloppet är 46 500 kr år 2019.
1
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Inför varje nytt kalenderår lämnar Socialstyrelsen meddelandeblad som används för att beräkna de
avgifter som är knutna till prisbasbeloppet.
Brukare betalar eventuell vård- och omsorgsavgift utifrån ett avgiftsutrymme med maxtaxa som
avgiftstak.
Innan omsorgsavgift tas ut ska brukaren tillgodoräknas ett förbehållsbelopp.
Förbehållsbeloppet/minimibeloppet täcker brukarens kostnader för bostad, mat och övriga
levnadskostnader3.
Eventuell hemsjukvårdsavgift som debiteras av vård- och omsorgsförvaltningen avräknas också.
Förbehållsbeloppets minimibelopp ska, om inte annat följer av SoL 8 kap 7 §, 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.

Minimibeloppet är 5 249 kr/mån för ensamstående år 2019.
Beräkning av avgiftsutrymme:
+ Nettoinkomst (ex sjukersättning, aktivitetsersättning)
- Förbehållsbelopp
+ Bostadstillägg
- Boendekostnad
= Avgiftsutrymme
Yngre personer med funktionsnedsättning har i vissa fall särskilda kostnader för bosättning och
familjebildning. Enligt förarbetena till lagens avgiftsbestämmelser bör levnadsomkostnader för
yngre personer med funktionsnedsättning, efter en individuell prövning, beräknas till en nivå som
överstiger minimibeloppet med upp till 10 %.
Om den enskilde har varaktiga kostnader på grund av särskilda omständigheter kan
förbehållsbeloppet öka, enligt SoL 8 kap 8 § 1 st.
Fritidsresor
Brukare som gör lokala resor på sin fritid och reser med personbil eller buss, som bekostas av
socialförvaltningen, ska betala en avgift. Avgiften motsvarar Skatteverkets bilersättning: 18,50
kr/mil. Varje resande betalar milersättning oavsett hur många som reser i fordonet. Med lokal resa
avses resa som är högst 30 km (tur och retur).
Vid längre resa än 30 km betalar brukaren fordonets självkostnad4. Beräkningen av självkostnaden
görs i samverkan med ansvarig för bilhanteringen i kommunen och revideras årligen.
Bostadstillägg och kommunalt bostadstillägg
Bostadstillägg kan sökas hos Försäkringskassan av den som har aktivitets- eller sjukersättning.
Uppgift om bostadstillägg lämnas på den inkomstförfrågan som socialförvaltningen årligen skickar
ut till aktuella brukare. Bostadstillägget påverkar förbehållsbeloppet.
Kommunalt bostadstillägg kan sökas av personer som har beslut om särskilt boende enligt SoL. Ett
kommunalt bostadstillägg ökar förbehållsbeloppet.

3
4

Konsumentverket gör årliga beräkningar av referensvärden för levnadskostnader.
För närvarande 33 kr/mil.

5
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Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär
Utgångspunkten enligt 8 kap 1 § 1 st är att stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär är
avgiftsfria för den enskilde. Kommunen får dock ta ut ersättning för uppehälle av den som på grund
av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård och behandling i hem
eller boende (HVB) eller i ett familjehem. Detta gäller alla vårdtagare, 18 år och äldre, såväl
pensionärer som personer med aktivitets- eller sjukersättning eller annan inkomst och oavsett om
vården sker enligt SoL, enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) eller enligt LVU (lag
med särskilda bestämmelser om vård av unga). Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta
dygnsersättning som kommunen får ta ut vilket regleras i socialtjänstförordningen 6 kap 1 § och i
106 kap 39 § Socialförsäkringsbalken. För närvarande är den högsta avgiften 80 kr/dygn. Innan
egenavgiften fastställs ska en bedömning göras av den enskildes betalningsförmåga. Om den
enskilde saknar inkomst eller har så låg inkomst att hel avgift inte kan tas ut kan avgiften fastställas
till ett lägre belopp eller efterges helt enligt 9 kap 4 § SoL.
För öppenvårdsbehandling kan ingen avgift tas ut.

Andra stöd- och hjälpinsatser
För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap 1 § 1 st SoL
ta ut skälig ersättning. Den avgift som kommunen kan ta ut får inte överstiga kommunens
självkostnad. Andra stöd- och hjälpinsatser är t ex placering i länkverksamhet eller stöd- och
omvårdnadsboende i HVB samt familjehemsplacering i form av stöd- och omvårdnadsinsats.
Kommunen får ta ut egenavgift för boende och kost.
Avgift för boende, som inte omfattas av hyreslagen, får per månad uppgå till högst en tolftedel av
0,5539 gånger prisbasbeloppet enligt 8 kap 5 § SoL. För 2019 innebär det ett dygnspris på en
trettiondedel av maxtaxan 72 kr/dygn och som mest 2 146 kr för en hel månad.
Måltidspriserna följer gällande kostabonnemang.
En inkomstprövning görs innan avgift tas ut. Den enskilde ska ha kvar medel till fickpengar och
kläder enligt poster i riksnormen för försörjningsstöd.

Korttidsboende
Brukare som beviljats kortidsboende ska betala avgift för boende och kost.
Samma avgifter för boende och kost gäller som vid andra stöd- och hjälpinsatser.
Vid korttidsboende ska den enskilde ha kvar medel som motsvarar förbehållsbeloppet.

Föräldrars underhållsskyldighet
Föräldrar har försörjningsskyldighet för sina barn. Om barnet inte bor tillsammans med en förälder
ska föräldern betala ett underhållsbidrag. När ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett
annat hem än det egna är föräldrarna skyldiga att bidra till kommunens kostnader för vården.
Föräldrar har skyldighet att enligt SoL 8 kap 1 § 2 st bidra till kommunens kostnader för ett barns
vård i ett annat hem än det egna. Beloppet bestäms efter samma grunder som om det gällde att
bestämma betalningsskyldighet för var och en av dem enligt 19 kap socialförsäkringsbalken.
Beloppet som var och en av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga underhållsstödsbeloppet
enligt Socialförsäkringsbalken 18 kap 20 §.
För 2019 är underhållsstödsbeloppet 1 573 kr/mån för barn upp till 11 år, 1 723 kr/mån från 11 år
till 15 år och från 15 år 2 073 kr/mån.

6
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Insats/avgiftstyp

Lagrum

Särskilt boende

Socialtjänstlagen

Hyra
Vård- och
omsorgsavgift
Kostabonnemang

Fritidsresor
Stöd- och
hjälpinsatser av
behandlingskaraktär
Kostnad för uppehälle

Andra stöd- och
hjälpinsatser

SoL 8 kap 5-8 §§

faktisk hyreskostnad
enligt maxtaxa: högst 2 089 kr/mån5

Enligt gällande
matprislista

Högst 3 240 kr/mån6 (alla måltider alla
dagar)

Skatteverkets
bilersättning
Socialtjänstlagen
LVM/LVU
m fl
Socialförsäkringsbalken 106
kap 39 § och
Socialtjänstförordningen
6 kap 1 §
Socialtjänstlagen

Boendekostnad

SoL 8 kap 5 §

Kost

Självkostnad

Kortidsboende
Boendekostnad

SoL 8 kap 5 §

Kost
Föräldrars
underhållsskyldighet

Avgifter 2019

Enligt gällande
matprislista
Socialtjänstlagen
8 kap 1 § 2 st,
Socialtjänstförordningen 6 kap
2-4 §§ och
Socialförsäkringsbalken 18
kap 20 §

Differentierade priser för olika typer av
måltider framgår av matprislista
egenavgift
18,50 kr/mil7 för kortare resor

Högst 80 kr/dygn

Enligt maxtaxa 72 kr/dygn, upp till
2 146 kr per månad
Enligt gällande matprislista 108 kr/dygn
(avdrag om ej alla måltider), upp till högst
3 240 kr/månad
Enligt maxtaxa 72 kr/dygn, upp till 2 146 kr
per månad
108 kr/dygn (avdrag om ej alla måltider),
upp till 3 240 kr/månad
Högst det belopp som motsvarar
underhållsstödsbeloppet: 1 573 kr/mån upp
till 11 år, 1 723 kr/mån från 11 år till 15 år
och från 15 år 2 073 kr/mån8.

Prisbasbelopp är 46 500 kr för 2019, SFS 2018:1549. Prisbasbeloppet har ökat med 1 000 kr (2,2 %)
jämfört med 2018.
6Socialförvaltningen tillämpar den matprislista som Vård- och äldreomsorgsnämnden beslutar om. Ett helt
kostabonnemang uppgår till 3 240 kr/mån för år 2019.
7 Enligt Skatteverkets regler för bilersättning. För resor på 30 km eller längre är ersättningen 33 kr/mil.
8 Ny åldersdifferentiering för underhållsstöd fr o m 2019-01-01, SFS 2018:743.
5

7
Page 49 of 49

