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Grundläggande granskning
2019
2
2019.104 SN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-21
Lena Frygne

Socialnämnden

2019.104 SN

Grundläggande granskning 2019
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga
ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap 1 § ska revisorerna årligen granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer
av god revisionssed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bland annat i
kommunallagen 6 kap 6 §, där det framgår att nämnderna ska se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.
2019 års granskning genomförs av KPMG på uppdrag de förtroendevalda revisorerna.
Samtliga nämnder ingår i den grundläggande granskningen.
Inför årets granskning har KPMG skickat ut en enkät som ska besvaras och behandlas av
nämnden vid höstens första sammanträde. Socialnämndens svar ska lämnas senast 201909-03.
Revisorerna kommer senare att kalla till möte med presidiet tillsammans med
förvaltningschef.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till svar i KPMG:s enkät inklusive hänvisning till
bilagor.
Ifylld enkät bifogas. Bilagorna till enkäten innehåller Socialnämndens flerårsstrategi 20192021, Socialnämndens vårbokslut 2019, Socialnämndens handlingsplan ekonomisk
omställning 2019-2021, Internkontrollplan 2018, Internkontrollplan 2019, Risk- och
väsentlighetsanalys 2018, Risk-och väsentlighetsanalys 2019 och Uppföljning av 2018 års
internkontrollplan inför årsbokslutet. Vidare ingår nämndens protokoll från sammanträdet i
mars 2018 och från sammanträdena i februari, april, maj och juni 2019. Eftersom bilagorna
tidigare varit uppe för beslut hos socialnämnden bifogas inte dessa här, utan går med till
enkäten när den skickas in.
Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner svaren i den enkät som vid 2019 års granskning sänts ut av
KPMG och att svaren inklusive bilagor överlämnas till revisonen.
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Beslutet ska skickas till
Kommunens revisorer
Viktoria Bernstam, KPMG

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Lena Frygne
Förvaltningssekreterare
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Grundläggande granskning
2019
Alingsås kommun
Socialnämnden
© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
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Information
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet.
I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende
verksamhet, ekonomi och intern kontroll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och
riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Bifogade frågor är tänkt att utgöra underlag i denna
granskning. Frågorna är också tänkt att utgöra underlag inför revisorernas träffar med nämnder och styrelse.
Presentationen och svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom
dokument, protokoll mm.
Svaren med tillhörande bilagor skickas senast (se datum nedan) till: viktoria.bernstam@kpmg.se.
Svarsdatumen är satta utifrån nämndens första sammanträde under hösten.
Kommunstyrelsen:
Miljöskyddsnämnden:
Samhällsbyggnadsnämnden:
Socialnämnden:
Vård- och omsorgsnämnden:
Barn- och ungdomsnämnden:
Kultur- och utbildningsnämnden:

2019-08-26
2019-08-30
2019-09-03
2019-09-03
2019-09-04
2019-10-01
2019-10-01

Vänligen numrera bilagorna i enlighet med frågenumren i enkäten.
Om du har frågor är du välkommen att maila uppdragsledare: viktoria.bernstam@kpmg.se

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
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1

Mål och måluppfyllelse

1.1

Har nämnden/styrelsen
fastställt mål som är tydligt
kopplade till KF:s mål?

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

Kommentarer

Bilaga

Av Socialnämndens flerårsstrategi 2019-2021, fastställd av
socialnämnden 2019-02-19 § 22, framgår det under rubriken Hur
socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål
och indikatorer, s 5-6, vilka åtagande som är kopplade till de
mål/indikatorer som gäller för nämnden.

Bilaga 1.1 a)
Socialnämndens
flerårsstrategi
2019-2021
Bilaga 1.1 b)
Protokoll SN
2019-02-19.

1.2
1.3

1.4

2

Har nämnden/styrelsen
formulerat målen så att de är
mätbara?
Följer nämnden/styrelsen upp
hur målen utvecklas under
året?

Se bilaga 1.1 a)

Inför vår-, delår och årsbokslut följs målen upp.
En bedömning görs i vilken grad respektive åtagande är
uppfyllt/bedöms uppfyllas under 2019. Respektive nyckeltal som är
kopplat till varje åtagande följs samtidigt upp och bedömning görs
utifrån förväntad måluppfyllelse. Både åtagande och nyckeltal
kommenteras i text.

Bilaga 1.3 a)
Socialnämndens
vårbokslut 2019

Hur målen har följts upp inför vårbokslutet framgår av
Socialnämndens vårbokslut 2019, fastställt av socialnämnden
2019-05-13, § 55.
Av uppföljningen i vårbokslutet syns det att samtliga av nämndens
åtaganden bedöms vara uppfyllda senast vid årets utgång.

Har nämnden/styrelsen
beslutat om åtgärder vid
brister i måluppfyllelsen?

Ekonomistyrning

Till nämndens åtaganden finns nyckeltal kopplade.

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

Kommentarer

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
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Bilaga 1.3 b)
Protokoll SN
2019-05-13.

Se bilaga 1.3 a)

Bilaga

2.1

Har nämnden/styrelsen
fastställt en budget i balans?

2.2

Följer nämnden/styrelsen
upp ekonomin och upprättar
prognoser tillräckligt under
året?

Av Socialnämndens flerårsstrategi 2019-2021
under rubriken Ekonomi, s 10-13, framgår det att budgeten är i
balans.
Månadsuppföljningar beslutas av nämnden, i enlighet med
riktlinjerna för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk
hushållning, KF 2017-12-13, § 251. Socialnämnden fastställer
ekonomiska uppföljningar enligt riktlinjerna och
månadsuppföljningarna expedieras till kommunstyrelsen.

Se bilaga 1.1 a)

Den ekonomiska uppföljningen som gjordes efter mars månad och
som fastställdes av nämnden, SN 2019-04-23 § 44, expedierades
till kommunstyrelsen, vilket också syns i protokollet.

Bilaga 2.2 a)
Protokoll SN
2019-04-23.

Månadsuppföljningen efter april månad ingick i vårbokslutet.
Ekonomisk uppföljning avseende maj månad, fastställdes av
nämnden, 2016-06-18 § 69, och skickades till kommunstyrelsen.

2.3

Har nämnden/styrelsen fattat
beslut om tillräckliga
åtgärder för att uppnå
budget?

Nästa uppföljning kommer att göras efter augusti månad – i
anslutning till delårsbokslutet.
Månadsuppföljning efter mars visade på ett prognosticerat
underskott. Enligt riktlinjerna för ekonomistyrning får inte nämnden
lägga fram en negativ prognos utan att samtidigt lägga fram en
handlingsplan. På samma gång som den ekonomiska
uppföljningen efter mars redovisades, redogjordes för en plan hur
hantera det befarade underskottet. Socialnämnden fastställde
Socialnämndens handlingsplan ekonomisk omställning 20192021, SN 2019-04-23, § 45. Samtidigt som nämnden tog beslut om
handlingsplanen gav nämnden förvaltningen i uppdrag att
presentera en kompletterande handlingsplan som hanterar
resterande del av underskottet på junisammanträdet. Av protokollet
framgår att beslutet expedierats till kommunstyrelsen.
Uppdraget upphävdes av socialnämnden 2019-06-18, § 68.
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att vid behov
återkomma till nämnden med en handlingsplan till delårsbokslutet,
för att uppnå en budget i balans. Beslutet expedierades till
© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
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Bilaga 2.2 b)
Protokoll SN
2019-06-18

Bilaga 2.3
Socialnämndens
handlingsplan
ekonomisk
omställning 20192021.
Se bilaga 2.2 a)
Se bilaga 2.2 b)

2.4

kommunfullmäktige, vilket framgår av protokollet.
Varje månadsuppföljning skickas till kommunstyrelsen, vilket
framgår av protokoll för varje beslut om fastställande av ekonomisk
uppföljning.

Har nämnden/styrelsen
redovisat en
konsekvensanalys till KF i de
fall budget inte anses stå i
relation till uppdraget?

3

Intern kontroll

3.1

Finns det en fastställd årlig
plan för uppföljning av den
interna kontrollen?

Socialnämndens beslut om Socialnämndens handlingsplan
ekonomisk omställning 2019-2021, SN 2019-04-23, § 45,
expedierades till kommunstyrelsen.

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

Kommentarer

Bilaga

Nämnden fattar beslut om innevarande års internkontrollplan
samtidigt som nämndens flerårsstrategi fastställs.
Internkontrollplanen ligger med som en bilaga till flerårsstrategin.

Bilaga 3.1 a)
Protokoll SN
2018-03-13.

När nämnden fattade beslut, SN 2018-03-13, § 21, om
flerårsstrategi 2018-2020, ingick både internkontrollplan och riskoch väsentlighetsanalys. Detta går att läsa i protokollet.

Bilaga 3.1 b)
Internkontrollplan
2018

Nämndens beslut om flerårsstrategi 2019-2021, SN 2019-02-19, §
22, innefattade bilagor för både risk- och väsentlighetsanalys och
2019 års internkontrollplan. Även detta framgår av protokoll.

Bilaga 3.1 c)
Internkontrollplan
2019
Se bilaga 1.1 b)

3.2

Genomförs årliga risk- och
väsentlighetsanalyser?

3.3

Är nämnden/styrelsen
delaktig i risk- och
väsentlighetsanalysen som
ligger till grund för planen?

X
Nämnden fattade beslut, SN 2017-12-14, § 128, om kommande års
risk-och väsentlighetsanalys. Av protokollet framgår att
förvaltningsledningen genomförde en väsentlighets- och riskanalys
2017-10-23 med efterföljande genomgång i presidiet 2017-11-01
och socialnämndens arbetsutskott 2017-11-07.
© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
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Bilaga 3.3 a)
Risk- och
väsentlighetsanalys 2018

När nämnden fastställde flerårsstrategi 2018-2020, SN 2018-03-13,
§ 21 , ingick både internkontrollplan 2018 och risk- och
väsentlighetsanalys.
Nämndens beslut, om flerårsstrategi 2019-2021, SN 2019-02-19, §
22, innefattade bilagor för både risk- och väsentlighetsanalys och
2019 års internkontrollplan.
3.4

Rapporteras resultat från
arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen

3.5

Hur ofta sker rapportering till
nämnden/styrelsen?

3.6

Fattas beslut eller ges
direktiv vid konstaterade
avvikelser/brister

Socialnämndens internkontrollplaner har en särskild kolumn för när
kontrollen ska redovisas. Beroende på bl a risk och vad som ska
kontrolleras sker uppföljningen vid olika/flera tillfällen inför vår-,
delår- och årsbokslut.
Uppföljning av årets internkontrollplan sker vid varje vår-, delår- och
årsbokslut. Resultatet av uppföljningen redovisas dels under en
egen rubrik Internkontroll i själva boksluten och dels som en
särskild bilaga.
Av den uppföljning som gjordes av 2018 års internkontrollplan, i
samband med årsbokslutet 2018, SN 2019-02-19, § 21,
konstaterades det att internkontrollpunkten att
verksamhetssystemen inte ger rätt stöd i processerna inte hade
kunnat utföras. Arbetet med att införa Hypergenes applikation för
IFO hade försenats under hösten 2018 och därför var det inte
möjligt att följa upp internkontrollpunkten. En uppföljning gjordes
därför inför vårbokslutet.
När nämnden antog Internkontrollplan 2019, som bilaga i
socialnämndens flerårsstrategi 2019-2021, återfinns
internkontrollpunkten att verksamhetssystemen inte ger rätt stöd i
processerna och anges då som kvarvarande från föregående år.
Vid uppföljning inför vårbokslut kontrollerades den kvarvarande
punkten, vilket också framgår i bilagan Internkontrollplan 2019 i
vårbokslutet.

Bilaga 3.3 b)
Risk- och
väsentlighetsanalys 2019
Bilaga 3.3 c)
Protokoll SN
2017-12-14
Se bilaga 3.1 b)
Internkontrollplan
2019
Se bilaga 1.3
Socialnämndens
vårbokslut 2019
Bilaga 3.6
Uppföljning av
2018 års
internkontrollplan
inför årsbokslutet

*Vänligen bifoga risk- och väsentlighetsanalyser & internkontrollplaner för åren 2018 och 2019. Se under punkterna 3.1 och 3.3

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
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4

Riskanalys

Ange minst fem övergripande risker

Bilaga

4.1

Redogör för nämndens/styrelsens övergripande
riskanalys och de risker som finns inom
verksamhetsområdet kommande år, (ange minst 5
risker).

Enligt den riskanalys som gjordes inför nämndens flerårsstrategi 20192021 gav följande risker högst riskpoäng:

Se bilaga 3.3 b)







Att fler barn far illa
Att problematiken våld i nära relationer ökar
Att nyanländas integration i arbetslivet inte lyckas
Att svagare grupper exkluderas från bostadsmarknaden
Att personal med rätt kompetens inte kan rekryteras

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
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Ej verkställda beslut
anmälda till Inspektionen för
vård och omsorg 2019
3
2019.050 SN

Sida 12 av 27

Socialnämndens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-14

§ 315 2019.050 SN

Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2019
Ärendebeskrivning

Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer
som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg
(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 (se bilaga).
Statistik för kvartalen 2019
Typ av beslut
Boendestöd, ej verkställda
Boendestöd, verkställda
Bostad först, ej verkställda
Bostad med särskild service, ej verkställda
Bostad med särskild service, verkställt
Kontaktfamilj, ej verkställda
Kontaktfamilj, avbrutits
Kontaktfamilj, verkställda
Kontaktperson, ej verkställda
Kontaktperson, avbrutits
Kontaktperson, verkställda
Ungdomsboende, ej verkställda
Ungdomstjänst, ej verkställda

Justerandes sign

Justerandes sign

Kvartal 1

Kvartal 2

1 st
1 st
6 st
2 st
2 st
6 st
2 st
1 st
1 st
1 st
-

2 st
1 st
4 st
2 st
5 st
4 st
1 st
3 st
6 st
2 st
1 st

Justerandes sign

Sida
Sida13
1 av
av227

Utdragsbestyrkande

Socialnämndens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-14

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden
Socialnämnden noterar rapporteringen till IVO för kvartal 1 2019 och översänder rapporten
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida14
2 av
av227

Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Beteckning:

2019-07-02
Gunvi Sultan/Disa Hansson
0322-61 66 89
2019.050 SN

Socialnämnden

Ej verkställda beslut, kvartal 2 2019
Rapporteringstillfälle
2019-07-01
1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut
Beslutsdatum

Typ av beslut

Skäl till att beslutet ännu
ej verkställts

Lagrum

2018-03-07

Bostad med särskild
service
Kontaktfamilj

Har LVM-vård. Verkställs
efter LVM-vård
Tackat nej till två
erbjudanden
Tackat nej till två
erbjudanden
Går ej att verkställa i
nuläget då hyresvärden
utvärderar insatsen.

4.1 § SoL

Bor i familjehem i väntan
på plats på
ungdomsboende
Resursbrist

4.1 § SoL

Resursbrist

4.1 § SoL

Resursbrist
Resursbrist
Förälder svår att nå. Nytt
möte bokat
Resursbrist
Resursbrist
Verkställaren fick inte
information om beslut
förrän 2019-06-10
Verkställaren fick inte
information om beslut
förrän 2019-06-10
Verkställaren fick inte
information om beslut
förrän 2019-05-08

4.1 § SoL
4.1 § SoL
4.1 § SoL

2018-04-10
2018-06-05
2018-07-20
(2019-07-05
felrapporterat
innan)
2018-11-13
2018-11-13

Bostad med särskild
service
Bostad först

Ungdomsboende

2019-02-24
2019-02-24
2019-03-12

Bostad med särskild
service
Bostad med särskild
service
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Kontaktperson

2019-03-20
2019-03-27
2019-03-29

Ungdomstjänst
Ungdomsboende
Kontaktperson

2019-03-29

Kontaktperson

2019-03-29

Kontaktfamilj

2018-11-13

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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4.1 § SoL
4.1 § SoL
4.1 § SoL

4.1 § SoL

4.1 § SoL
4.1 § SoL
4.1 § SoL
4.1 § SoL
4.1 § SoL

2019-03-29

Kontaktfamilj

Verkställaren fick inte
information om beslut
förrän 2019-05-08

4.1 § SoL

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

Typ av beslut

Skäl till att beslutet
ännu ej verkställts

Lagrum

2018-08-29

Kontaktfamilj

4.1 § SoL

2018-08-29

Kontaktfamilj

2019-02-03
2019-02-03

Kontaktfamilj
Kontaktfamilj

Kontaktfamilj sades
upp, väntar på ny
kontaktfamilj
Kontaktfamilj sades
upp, väntar på ny
kontaktfamilj
Resursbrist
Resursbrist

4.1 § SoL
4.1 § SoL
4.1 § SoL

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

Typ av beslut

2017-02-07

Bostad med särskild
service
Kontaktfamilj
Kontaktperson
Bostad med särskild
service
Kontaktperson
Boendestöd
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Boendestöd

2017-12-12
2018-08-31
2018-09-11
2018-12-13
2018-12-13
2018-12-18
2019-01-15
2019-01-25
2019-01-28
2019-01-29

Datum för
verkställighet, avslut
2019-04-25

Lagrum

2019-05-29
2019-04-04
2019-05-01

4.1 § och 5.7
§ SoL
4.1 § SoL
4.1 § SoL
4.1 § SoL

2019-05-27
2019-04-29
2019-04-29
2019-06-17
2019-06-13
2019-05-15
2019-06-05

4.1 § SoL
4.1 § SoL
4.1 § SoL
4.1 § SoL
4.1 § SoL
4.1 § SoL
4.1 § SoL

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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2 (2)

Gallring av information i ITsystem Alk-T och Alk OL
4
2019.117 SN
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Socialnämndens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-14

§ 316 2019.117 SN

Gallring av information i IT-system Alk-T och Alk OL
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har använt IT-systemen Alk-T och Alk OL sedan 1996 i syfte att underlätta
handläggningen av alkoholservering och tillsynen över försäljning av folköl, tobak, receptfria
läkemedel och e-cigaretter. Från och med den 1 juli 2019 har ansvaret för dessa frågor
flyttats till miljöskyddsnämnden.
Miljöskyddsnämnden har meddelat att de inte ska använda sig av Alk-T och Alk OL. Därför
har socialförvaltningen sagt upp avtalet med leverantören. Nuvarande avtalstid sträcker sig
fram till årsskiftet 2019/2020. Planen är att stänga systemet under hösten 2019 efter det att
relevant information har skrivits ut från systemet.
Beredning
Då socialnämnden inte längre ansvarar för serveringstillstånd och försäljning av folköl, tobak,
receptfria läkemedel och e-cigaretter saknas anledning att ha ett handläggarstöd.
Socialförvaltningen har gjort en genomgång av handlingarna som finns i Alk-T och Alk OL
och noterar att de handlingar som ska diarieföras finns i diariet och att handlingar som ska
bevaras under fem år och sedan gallras finns i pärmar. Några utskrifter från systemet måste
göras innan avveckling av systemet kan ske. Det här innebär att socialförvaltningen kommer
att säkerställa att de handlingar som ska omhändertas kommer att finnas i andra digitala
system eller i papperform.
Enligt kommunen arkivreglementen beslutar respektive nämnd om gallring efter samråd med
kommunarkivarien. Den 15 juli tillstyrkte kommunarkivarien socialförvaltningens önskemål
om att få gallra informationen i Alk-T och Alk-OL. Utlåtandet bifogas i ärendet.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden
Socialnämnden beslutar att gallring av informationen i IT-systemen Alk-T och Alk Ol görs
efter att socialförvaltningen har skrivit ut all relevant information från systemen.
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Yttrande över gallring av information i IT-system Alk-T och Alk OL
Socialförvaltningen har föreslagit att socialnämnden ska fatta beslut om gallring av information i
IT-systemet Alkt-T och Alk Ol och att detta genomförs senast den 31 december 2019. Bakgrunden
är att hanteringen av ansökningar om serveringstillstånd och försäljning av tobak och e-cigarretter
flyttats från Socialnämnden till Miljöskyddsnämnden.
Enligt Alingsås kommuns arkivreglemente, KF § 100, 28 maj 2008, ska samråd ske med
kommunarkivarien när det gäller gallring av allmänna handlingar.
Samråd
Socialförvaltningen har beskrivit hur information som ska bevaras har diarieförts och att
gallringsbara handlingar förvaras i pärm. De aktuella handlingarna kommer att finnas tillgängliga i
antingen andra digitala system eller i pappersform.
För att gallringen ska kunna genomföras måste det vara fastställt att all information som ska
bevaras, alternativt ska gallras inom en femårsperiod, finns tillgänglig oförändrad till innehåll i
andra system eller i pappersform, och att dessa handlingar ska vara sökbara.
Gallringen tillstyrks.
Kommunledningskontoret, 2019-07-15

Magnus Engvall
Kommunarkivarie
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Motion om tandvård för fattiga pensionärer - Glenn Pettersson (SD)
Ärendebeskrivning
Glenn Pettersson (SD) har till kommunfullmäktige den 29 maj 2019, § 111, lämnat en motion
om tandvård för pensionärer. Motionären föreslår utredning av möjligheten att låta
socialtjänsten betala tandvårdskostnader som överstiger 50 kronor för besök för pensionärer
med inkomster som motsvarar eller understiger garantipensionsnivå, så att de har samma
kostnad för tandläkarvård som nyanlända.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2019, § 111, att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 5 juni 2019, §
114, att motionen remitteras till socialnämnden för beredning.
Socialnämndens svar/ yttrande ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2 oktober 2019.
Beredning
Personer över 65 år kan ansöka om både bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd hos
Pensionsmyndigheten om man saknar tillräcklig pension för att kunna ha en skälig
levnadsnivå. Nivån för skälig levnadsnivå ligger högre för äldreförsörjningsstödet än för det
försörjningsstöd som kommunen kan bevilja. En skälig levnadsnivå innebär att man ska ha
tillräckligt med pengar kvar att leva på efter att boendet är betalt. För äldreförsörjningsstödet
år 2019 räknas som skälig levnadsnivå 5 758 kronor per månad för ensamstående och 4 691
kronor per månad för den som är gift, sambo eller registrerad partner. När det gäller det
försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) som socialtjänsten beviljar ligger motsvarande skälig
levnadsnivå, den så kallade riksnormen, på 4080 kronor respektive 3335 kronor. Det innebär
att nivån för äldreförsörjningsstöd ligger över risknormen för försörjningsstöd med minst ca
1350-1700 kronor per månad beroende på civilstånd och övriga inkomster. De personer som
har garantipension har en högre inkomst efter skatt än de som uppbär äldreförsörjningsstöd.
Enligt statistik från Pensionsmyndigheten i juni 2019 uppgår antalet personer som uppbär
äldreförsörjningsstöd i Alingsås kommun 37 personer (24 kvinnor och 13 män).
Det finns även flera olika former av statliga stöd och bidrag för tandvård som kan beviljas till
äldre personer. De som är över 65 år har rätt till ett allmänt tandvårdsbidrag, vilket är ett
statligt stöd som utbetalas med 600 kronor per år i samband med besök hos tandläkare eller
tandhygienist. Därutöver finns högkostnadsskydd som skyddar mot höga
tandvårdskostnader. Om man dessutom har en sjukdom eller funktionshinder som medför en
risk till försämrad tandhälsa och därmed kräver regelbunden tandvård och förebyggande
tandvårdsåtgärder kan Försäkringskassan bevilja ett särskilt tandvårdsbidrag. De personer
som har stort omsorgsbehov och bor på särskilt boende eller har hjälp av en närstående eller
hemtjänst kan även ha rätt till så kallad nödvändig tandvård. Det är i första hand
biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen som fattar beslut om rätten till
sådan nödvändig tandvård och som då utfärdar ett tandvårdsintyg. Vid besök hos
tandvården betalas då endast besöksavgift, frikort för hälso- sjukvård gäller och är man äldre
än 85 år är besöket kostnadsfritt.
Ekonomiskt bistånd/ försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen utgör samhällets yttersta
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida21
1 av
av227

Utdragsbestyrkande

Socialnämndens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-14

skyddsnät. Alla invånare har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
och få sin sak prövad och där alla ska behandlas lika inför lagen. Ekonomiskt bistånd kan
beviljas till kostnader för skälig nödvändig tandvård. Vid ansökan om ekonomiskt bistånd till
tandvård utreds om personen kan tillgodose behovet med egna tillgångar, såsom exempelvis
egna inkomster och besparingar. En helhetsbedömning görs i varje enskilt fall där hänsyn
bland annat tas till om personens hjälpbehov bedöms bli kort- eller långvarigt. Vid
engångtillfällen, såsom vid tandvård, ställs inte samma krav på att avyttra tillgångar såsom
bostadsrätt, hus eller bil. Under år 2018 ansökte totalt två hushåll där sökande eller
medsökande var över 65 år om tandvård.
Nyanlända med uppehållstillstånd har samma kostnader för tandvård och kan ansöka om
ekonomiskt bistånd på samma grunder som andra invånare. Enbart asylsökande och
papperslösa har rätt till statlig subventionerad tandvård med en avgift på 50 kronor när det
handlar om vård som inte kan anstå, det vill säga akut tandvård. Utredningen visar att
pensionärer bör ha ekonomiska möjligheter att själva bekosta sin tandvård även om man har
en låg pension och/ eller har behov av äldreförsörjningsstöd. Det finns olika former av
statliga stöd och bidrag både för att underlätta för pensionärer med låg pension men även för
att undvika höga tandvårdskostnader. Skulle behov av ekonomiskt stöd till tandvård ändå
uppstå finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd och få sin sak prövad med stöd av
socialtjänstlagen.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden
Socialförvaltningens svar/ yttrande antas som socialnämndens eget.
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Alingsås 2019-05-22

Motion
Tandvård för pensionärer.

I dagsläget kostar det för nyanlända upp till 24 års ålder 0 kr att få tandläkarvård.
Nyanlända över 24 år har en kostnad på 50 kr för tandläkarvård samtidigt som många
äldre personer i vårt samhälle inte har råd att besöka tandläkaren eller tandhygienisten.
Denna skillnad anser vi Sverigedemokrater är ett hån mot alla de personer som
i många år arbetat med att bygga upp det land vi lever i.
Vad värre är är att detta skapar en klyfta i vårt samhälle som skapar motsättningar.
Denna motion är ett litet steg för att verka för ”allas lika värde”.
Har vårt samhälle råd med att ge nyanlända tandläkarvård för 50 kr, så skall vi se till att ha råd med att
ge våra pensionärer med inkomster som motsvarar eller understiger garantipensionsnivå
tandläkarvård för 50 kr. Denna ekonomiska hjälp skall inte föregås av
tvingande försäljning av tillgångar likt boende eller bil.

Vi sverigedemokrater i Alingsås yrkar därför;
Att kommunen utreder möjligheten att låta socialtjänsten betala
tandvårdskostnader so överstiger 50 per besök för pensionärer med inkomster som motsvarar eller
understiger garantipensionsnivå, så att de har samma kostnad för tandläkarvård som nyanlända.

Glenn Pettersson, SD Alingsås
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Avtal mellan Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Alingsås kommun
avseende samverkan vid Ungdomsmottagningen i Alingsås 2019
Ärendebeskrivning
Socialnämnden antog 2018-01-23, § 6, Avtal mellan Västra sjukvårdsnämnden och Alingsås
kommun avseende samverkan vid ungdomsmottagningen i Alingsås. Avtalet bygger på de
inriktningsmål som anges i det gemensamt utarbetade Inriktningsdokument för
ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 som samtliga av länets 49 kommuner
har godkänt. De nuvarande samverkansavtalen löper ut 2019-12-31 och inför omförhandling
av avtalen inför 2020 har Västra Götalandsregionen tagit fram en ny beräkningsmodell där
samtliga kommuner i upptagningsområdet ska betala samma kostnad/ungdom.
Inriktningsdokumentet innehåller en ekonomisk fördelningsprincip gällande region- och
kommunersättning i de lokala samverkansavtalen om ungdomsmottagningar enligt följande:
Uppdrag, åtagande och bemanning
Insatserna fördelas ca 50 procent medicinskt uppdrag med medicinsk personal och ca 50
procent psykosocialt/psykisk hälsa- uppdrag och kompetens.
Ansvar
Västra Götalandsregionen ansvarar för medicinsk personal och uppdrag. Ansvar och uppdrag
inom det psykosociala perspektivet och för psykisk hälsa är gemensamt, vilket innebär 50/50
mellan kommun och region.
Sammantaget ger beräkningarna ovan den finansiella fördelningsprincipen 75/25 och innebär
att exempelvis läkemedel, lokaler och utåtriktade insatser ej skiljs ut utan hela uppdraget
fördelas.
Utifrån en ny kostnadsfördelning räknas en genomsnittlig kostnad fram utifrån den totala
kostnaden för ungdomsmottagningar och antal ungdomar mellan 13-24 år i Västra hälsooch sjukvårdsnämnden. Den genomsnittliga kostnaden, som har beräknats till 752 kronor per
ungdom, multipliceras sedan kommunvis med antal folkbokförda ungdomar i målgruppen för
att få fram kostnaden för varje mottagning. Kostnaden fördelas sedan enligt principen 75/25.
Kostnaden för Alingsås kommun 2019 ligger på 1 060 015 kronor. Utifrån den nya
kostnadsfördelningen beräknas kostnaden för 2020 bli 34 850 kronor lägre.
Under hösten kommer samverkanstavtalen omförhandlas och det finns önskemål från Västra
hälso- och sjukvårdsnämnden att de nya avtalen innefattar ovanstående beräkningsmodell .
Berörda kommuner har ombetts att inkomma med ett ställningstagande till Västra hälso- och
sjukvårdsnämnden senast 2019-09-15.
Beredning
Socialförvaltningen bedömer att förslaget med en schablonkostnad per ungdom är bra och
ger en rättvis fördelning. Några kommuner har ställt sig tveksamma till fördelningsprincipen
75/25 och det finns även oklarheter kring vad som ingår i den totala kostnaden för
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ungdomsmottagningarna. Då även kostnader för preventivmedel och medicintekniska
produkter ingår i totalkostnaden har frågan uppstått om det är rimligt att kommunen är med
och delar på en sådan kostnad som helt klart åligger hälso- och sjukvårdens ansvar.
Samtidigt är förvaltningen införstådd i att det i ett samverkansavtal kan vara svårt att plocka
bort vissa specifika kostnader.
Dock kvarstår frågan om kommunernas andel av den totala kostnaden för
ungdomsmottagningarna uppgår till 25 procent. Det finns därmed önskemål om att en
översyn av den ekonomiska fördelningsprincipen i inriktningsdokumentet genomförs och att
grunderna för denna redovisas för kommunerna. Detta för att säkerställa att kommunen inte
står för kostnader som annan huvudman ska ansvara för.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden
Socialförvaltningens förslag på yttrande antas som socialnämndens yttrande och skickas till
Västra Götalandsregionen.
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