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Socialnämnden

Socialförvaltningens lokalförsörjningsplan 2018-2021
Ärendebeskrivning
Förvaltningarna har som uppdrag att årligen ta fram en lokalförsörjningsplan, som sedan
sammanställs till en kommungemensam plan. Under 2016 och 2017 låg uppdraget på Fabs,
vilket ändrades i och med ändrade ägardirektiv. Det övergripande samordningsansvaret
ligger på kommunledningskontoret från 1 januari 2018.
I socialförvaltningens plan framgår att den generella bostadsbristen i kommunen är en faktor
som påverkar förvaltningens arbete med flertalat målgrupper. Det skapar avbrott i
boendekedjor och stoppar flöden.
Förvaltningen ser även behov av att utveckla en ny boendeform för den målgrupp som är
aktuella inom socialpsykatrin och som inte lever upp till krav för att kunna få ett hyreskontrakt
via Alingsåshem eller andra hyresvärdar.
Grindgatans motivationsboende behöver en ny lokal, då den nuvarande ligger i trafikplanerat
område.
Utöver präglas planen av den omorganisation som skett genom att
funktionshindersverksamheten har lämnat socialnämnden för att ingå i Vård- och
äldreomsorgsnämnden samt de minskade behoven av HVB för ensamkommande barn.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner lokalförsörjningsplanen och översänder den till kommunstyrelsen.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Simon Lindau

Karen Alvstad
tf förvaltningschef

Disa Hansson
utvecklingsledare
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Sammanfattning


Förändringen av förvaltningslokalerna på Sidenvägen 7 D-F är färdig. Sidenvägen 7
G nyttjas sedan årsskiftet 2017/2018 av vård- och äldreomsorgsnämnden i och med
den omorganisering mellan förvaltningarna som skett. För socialförvaltningen har
detta inneburit omfördelning av arbetsrum och flytt av personal mellan de två husen.
Detta beräknas färdigt våren 2018. Socialförvaltningen har tagit hjälp av
kommunjuristen för att se över hyresavtal i relation till nyttjandet av lokalerna.



Verksamheten för ensamkommande barn har minskat i volym under 2017. Från 1
januari 2018 finns två Hem för vård och boenden (HVB) för ungdomar i kommunen.
Under 2018 och framåt är utmaningen att hitta lämpliga lokaler för stödboende, då
dessa bäst utgörs av lägenheter. På sikt kommer även ungdomar i stödboenden
behöva flytta till en egen lägenhet. Den generella bristen av boenden i kommunen
skapar avbrott i boendekedjan.



Grindgatans motivationsboende ligger i trafikplaneringsområdet för E20 och kommer
på sikt behöva rivas, vilket medför att det är angeläget att hitta en ny lokal för
boendet. Fastigheten saknar i dagsläget godkänt brandskydd vilket är planerat att
åtgärdas under början av 2018.



Vårdkedjan behöver utöka sin verksamhet med nya former av boende för att möta
samtliga målgrupper. Inom tre år bedöms en lösning behöva vara på plats.



Arbetsmarknadsenheten har samlokaliserat sina verksamheter på Actus-gården.
Behov finns att anpassa lokalerna efter samlokalinseringen. Lokalen på Rektorsgatan
är uppsagd och kan lämnas, dock kvarstår ett hyresavtal fram till 2020. Arbete med
att hitta en ny hyresgäst, för ett tidigare lämnande pågår. Under tiden används
lokalerna till Enter. Nya lokaler till Enter:s verksamhet behövs när lokalen på
Rektorsgatan lämnas.



Gläntans lokaler behöver anpassas för att inhysa verksamheten Meningsfull
sysselsättning.



Norrlandsgatan 2 inhyser idag både Return öppenmottagning och Daglig verksamhet
(DV). 2018-10-01 lämnar DV lokalerna. I samband med detta planeras, inom ramen
för SAMLA (Samverkan Lerum Alingsås), en uppstart av en socialmedicinsk
mottagning samt ett Mini Maria i lokalerna, vilket medför behov av att anpassa
lokalerna.



Förvaltningen påverkas av kommunens generella bostadsbrist och då särskilt bristen
på billiga hyresrätter för förvaltningens målgrupper. Förvaltningen har en uppgift att
påtala och lämna underlag vidare för de behov vi ser.
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1. Kommande lokalbehov och lokalförändringar-strategisk planering
(för fördjupning, se vidare punkt 4)
Verksamhet
Grindgatan ersättning
Vårdkedjan utökning
Gustav Adolfsgatan HVB
Lägenheter stödboende
Lägenheter - bostäder
Enter
Gläntan
Norrlandsgatan 3
Actus-gården

Nybyggnad
Om/tillbyggnad

Ny
inhyrning

Omflytt
befintligt
bestånd

x
x
x
x
x
x
x
x
x

2018

2019

2020

2021

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

2. Nulägesbeskrivning
Organisation, bakgrund och aktuella beslut
Till grund för förvaltningarnas nuvarande arbete med lokalförsörjning ligger dokumentet
Styrprinciper och rutiner för lokalförsörjningen (KS 1 nov 2010, § 253). I detta ingår att
förvaltningarna tar fram en årlig lokalförsörjningsplan, först på förvaltningsnivå, för att sedan
sammanställas till en kommungemensam plan. Under 2016 och 2017 låg uppdraget på
Fabs. Detta ändrades i och med nya ägardirektiv. Det övergripande samordningsansvaret
ligger på kommunledningskontoret från 1 januari 2018.
I flerårsstrategin för 2018-2021 framgår det att det redan i Flerårsstrategi 2017-2019 gavs i
uppdrag att centralisera kommunens lokalkostnader i syfte att få ner hyreskostnaderna för
kommunen, men att uppdraget kvarstår. Vidare framgår att kommunstyrelsen ska ha
huvudansvaret för kommunens lokalplanering och att det innefattar att upprätta en funktion
som har det operativa ansvaret.
På socialförvaltningen har ansvaret för samordning av fastigheter/lokaler tidigare
kombinerats med uppdraget för brandskydd. I juni 2017 slutade förvaltningens lokal- och
brandskyddssamordnare sin tjänst i Alingsås kommun. Då tjänsten inte tillsattes delades
uppdragen ut på andra funktioner inom organisationen. Uppdraget att årligen ta fram en
lokalförsörjningsplan ligger på en av förvaltningens utvecklingsledare.
Aktuell situation
Socialnämnden hyr idag lokaler för administration, verksamhet och boenden.
Sen 1 januari 2018 har en omorganisation skett där LSS-verksamheterna lämnar
socialnämnden och går över till Vård- och äldreomsorgsnämnden.
Administration
Lokaler för administration och förvaltningens socialkontor finns i kontorsfastigheterna på
Sidenvägen 7 D-F. Lokalerna färdigställdes efter en utbyggnad och renovering sommaren
2017, då inflytt skedde.

Page 6 of 127

Sedan årsskiftet 2017/2018 nyttjas lokalerna på Sidenvägen 7G av Vård- och
äldreomsorgsnämnden, då socialförvaltningen står för hyreskontraktet. Under våren 2018
pågår ett arbete med att fördela rum och lokaler på de båda adresserna för att spegla
omorganisationen.
Verksamhetslokaler
I verksamhetslokalerna som socialnämnden hyr finns, boendestöd, föräldrarådgivning,
ungdomsbehandlare, personligt ombud, fältassistenter, familjecentral, familjens hus samt
arbetsmarknadsenhetens verksamheter (Actus-gården, Enter, Caféverksamhet).
Verksamhetslokaler som från 1 januari 2018 gått över i Vård- och äldreomsorgsnämndens
regi är lokaler för daglig verksamhet.
Boende
Lokaler för boende omfattar idag stödboende (ungdomar samt vuxna), gruppboenden, HVB
(ungdomar samt vuxna), lägenheter (andrahand, träningslägenheter samt bostad först),
Grindgatans motivationsboende, vårdkedjan (målgrupp beroende) samt tre jourlägenheter.
Boenden som övergått i Vård- och äldreomsorgsnämndens regi består av lokaler och
lägenheter utformade för bostäder med särskild service, korttidsboende och särskilt
anpassad bostad.
I bifogad bilaga finns en sammanställning över socialförvaltningens aktuella hyresavtal.

3. Genomförda förändringar 2017
Sidenvägen 7 D-F
Under 2017 har om- och nybyggnationen av förvaltningslokalerna på Sidenvägen 7 D-F
färdigställts med bl. a ny reception och besöksdel fler kontorsrum, utbyggd matsal/kök och
tidigare besöksentré har byggts om till personalentré. Under sommaren 2017 har personal
flyttat in i de färdigställda lokalerna på Sidenvägen 7 D-F.
HVB- Ensamkommande
Verksamheten ensamkommande barn har kraftigt minskat i volym under 2017. Detta har
medfört att tre HVB med inriktning mot ensamkommande barn har lagts ner under året;
Pojkebo, Götagatan och Kabom. Arbete har inletts för att vid årsskiftet 2017/2018 starta upp
ett HBV integrerat utifrån kön och bakgrund i lokalerna på Gustav Adolfsgatan, som tidigare
användes för HVB med inriktning mot ensamkommande barn.
AME – samlokalisering av verksamhet
Efter att Arbetsmarknadsenheten (AME) lämnade en av sina verksamhetslokaler –
Rektorsgatan har de samlokaliserat verksamheten med verksamheten på Actus-gården.
Anpassningar har gjorts i lokalerna för att Actus-gårdens lokaler ska fungera för den betydligt
större personalgruppen. Bland annat har det inneburit en ny dörr, en extra vägg samt
förändringar i kök och delar av snickeriet under 2017.
HVB – Vuxna
I september 2017 flyttade verksamheten HVB inriktning vuxna med beroendeproblematik in i
nya lokaler på Götagatan 10, vilket även medförde en utökning med två platser. Lokalen på
Enehagsgatan lämnades och har övergått till Integrationsverksamheten från 2018-01-01.
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4. Framtida behov och förändringar, fördjupning
Uppdelning/uppsägning av hyresavtal Sidenvägen
Lokalen på Sidenvägen 7G ingår i samma hyresavtal som Sidenvägen 7 D-F.
Socialförvaltningen har lyft frågan om en uppdelning av hyresavtalet mellan förvaltningarna
med fastighetsägaren. Fastighetsägaren har uttryckt att de inte är intresserad av en
uppdelning av hyresavtalet. Detta skulle kunna innebära en överkapacitet för
socialförvaltningen om Vård- och äldreomsorgsförvaltningen inte längre vill nyttja lokalen.
Kommunjuristen har fått ett uppdrag att se över avtalen och undersöka möjligheterna till
omförhandling/uppsägning.
Renovering av lokaler – HVB och stödboende unga
Verksamheten som drivs på Gustav Adolfsgatan har bra lokaler med rätt kapacitet. Samtidigt
är de i ett undermåligt i skick med fuktskador. Renovering behövs för att skapa en god
boende- och arbetsmiljö. Verksamheten bedrivs idag utan bygglov, vilket är en prioriterad
fråga för Fabs att lösa.
De minskade volymerna av ensamkommande barn har medfört minskat behov av HVB.
Behov av stödboende kvarstår. I stödboendet bor den unge på egen hand, antingen i en
egen lägenhet eller i delad bostad med ett fåtal andra. Personal finns tillgänglig för tillsyn.
Vanliga lägenheter är den mest ändamålsenliga formen för stödboenden, eftersom
stödboenden enligt Socialstyrelsen i första hand inte ska utgöras av stora enheter. Ett antal
av förvaltningens förturer hos AB Alingsåshem kommer därför troligen att behöva användas
till detta. Både med anledning av bristen på hyreslägenheter generellt och med anledning av
konkurrensen från förvaltningens övriga ärenden om förturerna undersöks även andra
alternativ, t ex befintliga lokaler som kan omvandlas till stödboenden. Ett sådant boende är
Badhusvägen 18 i Tuvebo. Denna typ av boendelösning är dock inte helt ändamålsenligt
som stödboende och arbete pågår med att hitta andra lösningar. Lokalen kommer att övertas
av Integrationsverksamheten under 2018. Det kvarstår att lösa boende för de 6 ungdomar
som bor på stödboendet idag.
Alingsåshem har planerat att bygga ett antal ungdoms- och integrationslägenheter i
kommunen. Socialförvaltningen blev, i samband med den stora tillströmningen av
ensamkommande hösten 2015, lovad att få en tilldelning av dessa. Ett antal på 26
lägenheter uppgavs kunna avsättas till detta ändamål. I dagsläget är behovet utifrån
ensamkommande 10 lägenheter. Enligt Alingsåshem har byggnationen inte påbörjats enligt
plan och lägenheterna komma inte stå klara under 2017 som först utlovats. Aktuell planering
är nu att byggnationen startar 2018.
På längre sikt kommer de ungdomar som idag flyttar till stödboende och får beslut om att
stanna i Sverige behöva flytta ut i en egen lägenhet. Även här kommer den generella
bostadsbristen göra det svårt att få till ett flöde i boendekedjan.
Arbetsmarknadsenheten
Ytterligare ombyggnad på Actus-gården utifrån behov av förbättringar gällande ventilation
och belysning kommer att genomföras under 2018. Alla ombyggnationer och anpassningar
kommer läggas på hyran. Det finns även behov av att utöka ytan på Actus-gården, eventuellt
med en modul på utsidan om detta är möjligt.
Hyresavtalet på Rektorsgatan löper fram till 2020, men via Fabs har en diskussion pågått
under året med Alströmergymnasiet angående ett eventuellt tidigare övertagande. Under
tiden används lokalen på Rektorsgatan till Enter. Nya lokaler till Enters verksamhet behöver
hittas när Rektorsgatan lämnas. Enter är en samverkansinsats mellan Arbetsförmedlingen,
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Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen gällande ungdomar 16-24 år, som hade ca
100 deltagare under 2017.
Ersättning för Grindgatan - motivationsboendet
Grindgatans boende ligger inom nuvarande trafikplaneringsområde för E20 och kommer att
rivas och behöver ersättas med annan lokal. Nuvarande hyresavtal löper t o m 2018-12-31,
men det finns ännu inga definitiva besked när en förändring kommer behöva ske.
Fastigheten är idag dock både otillgänglig och har ett eftersatt underhåll. Efter
Räddningstjänstens tillsyn 2017 pågår arbete med att utveckla brandskyddet med sprinklers.
Även bemanningen ökats ur ett brandskyddsperspektiv. Fabs kommer inte göra några större
investeringar i fastigheten eftersom den ska rivas. Det är angeläget att inleda en process för
att hitta ny lokal för boendet snarast.
Anpassning av lokal - Gläntans öppenverksamhet
Gläntans lokaler inhyser idag både kontorslokaler för boendestöd och lokaler för
öppenverksamhet. Arbete pågår med att anpassa lokalen för att inhysa en till verksamhet;
Meningsfull sysselsättning. För detta behövs att lokalen delas av med en vägg. Dialog med
Alingsåshem pågår.
Anpassning av lokal vid utveckling av verksamhet – Norrlandsgatan 3
Return öppenvård delar lokaler med Daglig verksamhet (Vård- och äldreomsorgsnämnden).
Planen är att Daglig verksamhet flyttar till nya lokaler 2018-01-10. I samband med detta
planerar Socialförvaltningen att lokalerna på Norrlandsgatan 3 delas med en verksamhet
som ska starta upp hösten 2018 Socialmedicinskmottagning som även kan komma att
innehålla ett Mini-Maria. För detta behöver lokalerna anpassas för den verksamhet som ska
bedrivas. Verksamheten ska bedrivas inom ramen för Samla (Samverkan Lerum Alingsås)
där både regionen och enskilda vårdcentraler och kommunen ingår. Denna verksamhet
beräknas nå 150 personer med flera diagnoser, vilket medför många vårdkontakter och där
med riskerar att hamna mellan stolarna.
Utökning av boendealternativ – vårdkedjan
Idag finns det knappt 40 personer som är aktuella inom socialpsykiatrin i Alingsås kommun
och som inte lever upp till krav för att kunna få ett hyreskontrakt via Alingsåshem eller andra
hyresvärdar. För att möta denna målgrupp behöver kommunen utveckla en boendeform som
möter detta behov. En lösning behöver finnas inom tre år.
Bostadssituationen i kommunen och behov av lägenheter
Kommunen har ett bostadssocialt ansvar för alla kommuninvånare. Det råder en brist på
bostäder i kommunen, bland annat billiga hyresrätter som ofta är enda alternativet för
förvaltningens målgrupper. Flera av förvaltningens boendeverksamheter (t.ex.
serviceboenden, ungdomsboendet, boendeformer för ensamkommande) är också
uppbyggda på hyresrätter integrerade i vanliga bostadsområden och är beroende av
hyresrätter för boendekedjor/utflytt för att skapa flöden i verksamheterna.
Via samarbete med kommunala bostadsbolaget Alingsåshem har socialförvaltningen 26
lägenheter per år att fördela via förtur. Den allmänna ökade efterfrågan på stöd vid akut
bostadslöshet tillsammans med behov av lägenheter till förvaltningens verksamheter innebär
att efterfrågan på lägenheter ökat totalt och att antalet förturer inte täcker behovet. I
dagsläget tvingas Socialförvaltningen även till andra biståndsinsatser, t ex köpta
boendelösningar, till följd av bostadsbristen vilket gör att vi inte använder kommunens
resurser på bästa sätt.
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Frågan har blivit än mer angelägen i samband med ett ökat antal nyanlända, både
ensamkommande flyktingbarn som så småningom ska flytta ut från dagens boendeformer till
egna lägenheter men också familjer som anländer som anknytning till ungdomarna samt ett
ökat antal nyanlända som kommunplaceras i Alingsås enligt Bosättningslagen.

5. Socialförvaltningens lokalplanering på längre sikt
Socialförvaltningen kan till viss del förutse lokalbehov på längre sikt, vi vet tex att
befolkningen i Alingsås kommun ökar och vi, liksom kommunen i stort, måste planera för en
ständigt växande kommun, vilket generellt innebär att fler kommer kontakta
socialförvaltningen för att få hjälp och stöd.
Det finns ett antal faktorer som är svårare att förutsäga, men som kan få stor påverkan på
förvaltningens verksamheter och därmed också lokalbehov. Ett exempel på en sådan
händelse är flyktingsituationen och tillströmningen av ensamkommande barn hösten 2015.
Eftersom behov som faller under förvaltningens ansvar kan dyka upp och förändras snabbt
innebär det att det är av vikt att de lokaler vi hyr in och de avtal vi tecknar i så hög grad som
möjligt är flexibla både vad gäller användningsområden och kontraktsvillkor i övrigt, t ex
avtalstider. Även samverkan med övriga förvaltningar i kommunen och samutnyttjande av
lokaler stärker beredskapen för en flexibel lokalplanering i förvaltningen.
När det gäller lägenheter och bostadsbrist är det förvaltningens uppgift att påtala och lämna
underlag vidare för de behov förvaltningen ser, t ex vid olika remissvar.
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Bilaga
Socialnämndens hyresavtal 2018 – en sammanställning

Tabellerna nedan ger en övergripande bild av socialnämndens hyresavtal. Underlaget är baserat på
de lokaler och bostäder som nämnden har avtal för från 1 januari 2018. Årshyrorna baserar sig på
2017 års nivåer, då underlag för 2018 års hyror inte fanns att tillgå vi rapportens färdigställande.
Lokaler för övergripande administration
Adress
Sidenvägen 7 D
Sidenvägen 7 F

Yta
Lokal 2 906 kvm
Lokal 890 kvm

Verksamhet
Administration
Administration/socialkontor

Fastighetsägare
Castellum
Castellum

Årshyra kr/kvm
1282 kr ex moms
1282 kr ex moms

Lokaler för verksamhet
Årshyra kr/kvm
Adress
Yta
Verksamhet
Fastighetsägare
1269 kr ex moms
Östra Vattugränd 4
Lokal 522 kvm
Stöd- och behandling
Ernst Rosén
1599 kr ex moms
Stora Torget 3
Lgh 66 kvm
Lokal vuxenfältare
Fast AB Kristina
1555 kr ex moms
Sätterigatan 122
Lokal 300 kvm
Familjecentralen
Hemsö
455 kr ex moms
Wasagatan 16
Lokal 129 kvm
Familjens Hus i Sollebrunn
Blåbands Fast
1006 kr ex moms
Lars Hansvägen 11
Lokal 726 kvm
AME Actusgården
FABS
1010 kr ex moms
Rektorsgatan 13
Lokal 1 070 kvm
Enter
FABS
733 kr ex moms
Östra Ringgatan 16
Lokal 133 kvm
AME Café Utbildningens Hus
FABS
628 kr ex moms
Nygatan 18
Lokal 113 kvm
Personligt ombud
Alingsås Fast. AB
1483 kr ex moms
Nygatan 11
Lokal 222 kvm
Boendestöd /Gläntan
Alingsåshem
649 kr ex moms
Norrlandsgatan 3
Lokal 183 kvm*
Return
FABS
902 kr
Valhallagatan 67 B
lgh
Boendestöd
Alingsåshem
*Justering av ytan är gjord utifrån att lokalerna delas med Daglig verksamhet som bär kostnaden för halva lokalen.

Lokaler för boende
Adress
Badhusvägen 18 Tuvebo
Götagatan 10
Gustav Adolfsgatan
Rubingatan 48
Östlyckan
Grindgatan 2

Rådmansvägen
Mjörngatan
Ravinvägen 19-21
Kungsängsgatan 1
Erskavägen 6
Hallbovägen 15-19
Sjömansvägen

Yta
Boendelokal 270 kvm

Verksamhet
Gruppbostad - Stödboende

Fastighetsägare
Alingsåshem

Årshyra kr/kvm
1409 kr

Boendelokal 340 kvm
Boendelokal 767 kvm
Boendelokal+lägenhe
ter
Lägenheter 7 st

Boende Vårdkedjan
HVB ungdomar
Ungdoms- och
utredningsboende
Ungdoms- och
utredningsboende
Motivationsboende/Grindgatan

FABS
FABS
Alingsåshem

907 kr
581 kr
1069 kr

Alingsåshem

1153 kr

FABS

833 kr

Motivationsboende/Grindgatan
Jourlägenhet
Jourlägenhet
Gruppboende
Gruppboende
Gruppboende
Serviceboende
Serviceboende
Andrahands-lgh/Bostad Först
Andrahandskontrakt
Stödboende ungdomar
Andrahands – lgh/Grindgatan
Träningslägenhet/Grindgatan

Alingsåshem
Alingsåshem
Alingsåshem
Alingsåshem
Ante Fastigheter
Hilldex AB
Alingsåshem
Alingsåshem
Alingsåshem
Alingsåshem
Alingsåshem
Alingsåshem
Alingsåshem

Boendelokal 264 kvm,
6 st rum (nattpatrull)
3 lägenheter
Lägenhet, 2 RoK
Lägenhet, 1 RoK
Boendelokal 509 kvm
Boendelokal 280 kvm
Boendelokal 535 kvm
Lägenheter 6 st
Gem.lokal +satellitlgh
Lägenheter ca 13 st
Lägenheter ca 39 st
Lägenheter ca 6 st
Lägenheter ca 4 st
Lägenheter ca 5 st
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-03-22
Camilla Liljegren

Socialnämnden

2018.055 SN

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Socialförvaltningen
Ärendebeskrivning
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man på ett organiserat och strukturerat
sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i
en organisation. Socialförvaltningens systematiska brandskyddsarbete ska ske i enlighet
med lagar och riktlinjer för säkerhet och arbetsmiljö.
Förvaltningen har sedan tidigare antagit ”Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete
(SBA)”, 2014-04-22 § 36.
2018-01-01 beslutades en ny organisation för socialförvaltningen. Med anledning av
organisationsförändringen har socialförvaltningen reviderat gällande ”Riktlinjer för
socialförvaltningens systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Förslag till beslut
Socialnämnden antar ” Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

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

Karen Alvstad
Tf förvaltningschef

Camilla Liljegren
Utvecklingsledare
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Inledning
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man på ett organiserat och
strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp
brandskyddsarbetet i en organisation.
Socialförvaltningen har som verksamhetsutövare skyldigheter enligt lag1 att vidta de
åtgärder som behövs för att förebygga brand och olyckor samt hindra eller begränsa
skador till följd av brand i sina verksamheter. Det totala brandskyddet för en byggnad
utgörs av byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd.
Verksamhetsutövare har ansvar för sitt organisatoriska brandskyddsarbete. Detta
arbete benämns systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och utförs parallellt med det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
Dessa riktlinjer är utformade för att komplettera riktlinjerna för SAM med uppgifter om
hur SBA ska planeras, genomföras och följas upp. Syftet är att SBA ska bedrivas
effektivt och vara av god kvalitet.

Mål
Socialförvaltningens mål för det systematiska brandskyddsarbetet ska följa aktuella
riktlinjer för säkerhet och arbetsmiljö. I nuvarande arbetsmiljöpolicy2 och
samhällspolicy säkerhet3 finns dessa mål:

Medarbetare, brukare och besökare ska känna att Alingsås är en trygg och säker
kommun.
Genom framförhållning och planering ska vi kontrollera och reducera risker.

1 Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)
2 Riktlinjer systematiskt brandskyddsarbete, bilaga 1 Alingsås kommuns arbetsmiljöpolicy
3 Samhällspolicy säkerhet (Antagen av Kommunfullmäktige 2006-05-31, §§ 77)
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Ansvar
Varje nämnd har ansvaret för arbetsmiljön och säkerheten inom sitt
verksamhetsområde.4 Uppgifterna i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet delegeras vidare
till förvaltningschef och verksamhetschefer.
Tekniskt brandskydd
Fastighetsägaren har ansvar för det byggnadstekniska brandskyddet, inklusive
dokumentation, kontroll, drift och underhåll. Brandceller, brandsektioneringar,
brandgasventilation, automatiska släcksystem, belysta utrymningsskyltar och
brandlarm är skyddssystem som ingår i det byggnadstekniska brandskyddet.
Fastighetsägarens ansvar kan även omfatta annan släckutrustning och
utrymningsskyltar. Ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och
verksamhetsutövare regleras i hyresavtalet och kan ytterligare preciseras med hjälp av
en gränsdragningslista5.
Organisatoriskt brandskydd
Respektive verksamhetschef har ansvar för det organisatoriska brandskyddsarbetet.
Det operativa ansvaret följer linjeorganisationen i enlighet med reglementen,
uppdragsbeskrivning och nämndens vidaredelegering.
Samordningsansvar i verksamhet
När förvaltningen ansvarar för verksamhet som delar
arbetsställe/verksamhetsfastighet med andra arbetsgivare/verksamheter ska arbetet
med brandskydd samordnas i syfte att förhindra brand och olycksfall.
Verksamhetschef6 ansvarar för att samordning initieras och att detta dokumenteras i
verksamhetens SBA-pärm. Exempel: gemensamma rutiner för brandskyddsrond och
utrymning, ansvarsfördelning vid utrymning av gemensamma lokaler.
Avgränsningar och gränsfall
I fastigheter där förvaltningen hyr ut till brukare i andra hand eller kan påverka vem
som får bo (placering), har förvaltningen ett större ansvar. Verksamhetschef ska
anpassa brandskyddet efter de risker som finns och ta hänsyn till brukares förmåga att
följa instruktioner och föreskrifter. Ansvaret ökar när koncentrationen av brukare i
samma fastighet ökar.
4 Samhällspolicy säkerhet (Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-31, § 77)
5 Gränsdragningslista avseende ansvar, skötsel och underhåll för fastighetens brandskydd
6 Verksamhetschef: avdelnings- eller enhetschef som betalar hyra och/eller ansvarar för personalen
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Socialförvaltningen ansvarar för brandskydd i förvaltningens samtliga verksamheter.
Förvaltningen ansvarar inte för brandskyddet i brukares egna hem.
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Roller och ansvar
Förvaltningschef
Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för förvaltningens arbetsuppgifter kring
arbetsmiljö, säkerhet och brandskydd. Förvaltningschefen leder arbetet i
förvaltningens samverkansgrupp (FSG), som även är skyddskommitté.
Förvaltningschefen ansvarar för att


fördela arbetsuppgifter och resurser för att det systematiska
brandskyddsarbetet ska fungera,



utse brandskyddssamordnare och följa upp dennes uppdrag,



rapporter om förvaltningens systematiska brandskyddsarbete återkopplas till
nämnd och FSG,



beslutar om brandskyddsrutiner och – instruktioner.

Verksamhetschef (avdelnings- och enhetschef)
Verksamhetschefen ansvarar för att


identifiera och bedöma risker,



åtgärda brister i brandskyddet,



nyanställda får introduktion i brandskydd,



medarbetare får brandskyddsutbildning,



utse brandskyddsombud vid varje arbetsställe/verksamhetsfastighet och följa
upp deras uppdrag,



brandskyddsrond genomförs tillsammans med brandskyddsombud,
fastighetsägare och eventuell skyddskommitté,



utforma verksamhetsbeskrivning och skriftlig redogörelse av brandskyddet i de
fall det krävs.

Brandskyddssamordnare
Utses av förvaltningschef. Samordnaren ansvarar för att


uppdatera förvaltningens centrala översiktliga brandskyddsdokumentation,



upprätta och uppdatera mallar för dokumentation och tillgängliggöra dem via
Kommunportalen,
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hålla sig informerad om lagar och riktlinjer för området och informera chefer och
brandskyddsombud om ändringar,



samverka med förvaltningschef, fastighetsförvaltare och Räddningstjänsten i
brandskyddsfrågor,



sammanställa förvaltningens samlade avvikelse- och åtgärdsrapporter årligen
och rapportera till förvaltningschef,



planera, samordna och dokumentera brandskyddsutbildning och
utrymningsövningar,



brandskyddsutbildning planeras och genomförs regelbundet,



brandskyddsombuden fortbildas, informeras och träffas regelbundet,



brandskyddsrond vid förvaltningskontoren genomförs tillsammans med
brandskyddsombud och fastighetsägare,



se till att avvikelser i brandskyddet åtgärdas av lokalsamordnare och
fastighetsansvarig.

Brandskyddsombud
Utses av verksamhetschef. Vid varje arbetsställe/verksamhetsfastighet ska det finnas
minst två brandskyddsombud. Brandskyddsombudet har ansvar för att


delta och dokumentera vid brandskyddsronder och följa upp att upptäckta fel
och brister åtgärdas,



ge nyanställda och praktikanter introduktion i brandskydd och går igenom
brandskyddspärmen med dem,



informera besökande och hantverkare om brandskydd och larmhantering,



rapportera avvikelser i brandskyddet till verksamhetschef för åtgärd,



årligen rapportera avvikelser (åtgärdade och ej åtgärdade) till
brandskyddsamordnare,



hantera larm vid test, övning och hantverksbesök,



delta i möten, utbildningar och liknande som rör brandskydd och larm,



samverka med räddningstjänst och fastighetsägare vid utrymning och larm,



vägleda personal och besökare vid utrymning.

Medarbetare/personal
Varje medarbetare ska vara riskmedveten och ständigt reflektera över vilka risker
personal, brukare och besökare kan utsättas för. Alla medarbetare har en skyldighet
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att följa arbetsgivarens riktlinjer såväl som de lagar och förordningar som gäller för
verksamheten. Medarbetare ansvarar också för att


anmäla sig till och delta i brandskyddsutbildning som erbjuds,



delta vid utrymningsövning,



rapportera brister i brandskydd till brandskyddsombud eller chef,



vägleda brukare och besökare vid utrymning.
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Organisation

Förvaltningschef

Brandskyddssamordnare

Avdelning Unga

Avdelning Vuxen

Avdelning Stab

Avdelningschef
Enhetschefer

Avdelningschef
Enhetschefer

Avdelningschef
Enhetschefer

Brandskyddsombud

Brandskyddsombud

Brandskyddsombud
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Utbildning och övning
Allmän brandkunskap och Hjärt-lungräddning är utbildningar som all personal ska gå.
Utbildningarna ges varje år till en tredjedel av personalstyrkan. Efter tre år har all
personal fått utbildning. Vid varje utbildningstillfälle prioriteras de som inte tidigare
fått utbildningen.
Brandskyddssamordnaren beställer utbildning i enlighet med Alingsås kommuns avtal.
Utbildning aviseras på Kommunportalen och personalen anmäler sig till kurs via
kommunportalen.
Internutbildning för brandskyddsombud ordnas av brandskyddssamordnaren på
uppdrag av verksamhetschef.
Brandskyddsombudet ger alla nyanställda på arbetsplatsen en introduktion i
brandskyddet på arbetsplatsen och en genomgång av SBA-pärmen och rutinerna.
Verksamhetschef beställer introduktionen.
Personalens genomförda utbildningar dokumenteras i Winlas eller i motsvarande
system kopplat till anställning. Verksamhetschefer planerar och följer upp personalens
utbildningar vid medarbetarsamtal.
Utbildning
Allmän brandkunskap (BKA)

Intervall
3 år

Personal/funktion
all personal

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

5 år

brandskyddssamordnare

Internutbildning brandskyddsombud

3 år

brandskyddsombud

Introduktion brandskydd

omgående nyanställd

Larm och tekniskt brandskydd

löpande

brandskyddsombud

Utrymningsövning

varje år

all personal, alla funktioner

Hjärt-lungräddning

3 år

all personal

Specialutbildning brandfarlig vara etc

3 år
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berörd personal
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Dokumentation
Dokumentation av brandskyddsarbetet är tvingande och har flera syften:


Ett dokumenterat arbete säkerställer det systematiska brandskyddsarbetets
existens vid exempelvis personalomsättningar. En person som nytillträder en
befattning där ansvar eller arbetsuppgifter inom SBA ingår ska kunna läsa sig till
vilket ansvar eller vilka uppgifter som avses.



Underlättar redovisning i samband med Räddningstjänstens tillsyn enligt Lag
om skydd mot olyckor.



Kommun- och förvaltningsledning ska kunna följa upp resultatet



Underlättar återrapportering till närmsta chef.



Att upptäcka systemfel. Uppföljning av dokumentationen ska fungera så att om
samma brist noteras gång efter gång ska det tydligt framgå. Rutinen kan visa att
annan åtgärd än reparation och kontroller behöv.

SBA-pärm
Brandskyddssamordnaren tar fram och uppdaterar mallar för dokumentation. Alla
mallar ska finnas tillgängliga via kommunportalen. Brandskyddsrutiner, -instruktioner
och -regler är gemensamma för hela förvaltningen och beslutas av förvaltningschef. På
varje arbetsplats ska brandskyddet finnas dokumenterat i en SBA-pärm. SBA-pärmens
innehåll ska beskriva hur brandskyddet är ordnat inom den aktuella
verksamheten/arbetsplatsen och ska minst följa Räddningsverkets allmänna råd7 och
innehålla följande delar:
1. Riktlinjer och mål
2. Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
Byggnadsritningar ska fastighetsägaren ta fram, verksamhetsbeskrivning tar
verksamhetschefen fram
3. Brandskyddsorganisation
Verksamhetschef (avdelnings- eller enhetschef), brandskyddsombud och övriga
som ingår i brandskyddsorganisationen anges med namn och kontaktuppgifter.
4. Utbildningsplaner
Utfärdas av brandskyddssamordnaren
5. Brandskyddsregler
För kända brandrisker ska regler eller instruktioner avsedda att begränsa eller
7 SRVFS 2004:3
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undanröja riskerna upprättas. Exempel på regler är rutiner för sophantering,
placering av brännbart utomhus, rökning, levande ljus.
6. Rutiner och åtgärder vid brand
Utformas efter verksamhetens behov och i samråd med förvaltningsledning och
skyddskommitté
7. Brandskyddsbeskrivningar
För att kunna utföra egenkontroller på brandskyddet ska en ritning/beskrivning av
lokaler upprättas. Detta underlag ska fungera som en vägledning och överskådligt
beskriva var de olika kontrollpunkterna finns
8. Drift- och underhållsinstruktioner
Driftinstruktioner ska ange hur en installation fungerar och hur den hanteras vid
normal drift och vid driftstörningar. Instruktionen ska innehålla beskrivningar av
syfte/mål med installationen/redskapet, funktionen, kontrollmetod och
kontrollintervall. Byggnadsbeskrivning och vissa drift- och underhållsinstruktioner
tillhandahålls av fastighetsägare
9. Kontrollsystem
För att kunna utföra kontroller och sammanställa brister/avvikelser ska checklistor
upprättas. I kontrollsystemet ska den som har delegerats utförandet av kontrollerna
kunna registrera utförd kontroll, resultat, nödvändiga åtgärder, vem som ska
åtgärda, vem som har åtgärdat. Det som registreras ska också dateras.
10. Uppföljningsrutiner
Resultatet av regelbundet utförda kontroller ska på något lätt överskådligt sätt
sammanställas. Syftet är att kunna klargöra systemfel eller återkommande fel och
underlätta redovisning till ansvarig chef eller myndighet vid tillsyn.

Kontroll och uppföljning
Tekniskt brandskydd
Vid minst fyra tillfällen per år ska det tekniska brandskyddet kontrolleras och brister
ska åtgärdas omedelbart. Kontrollen utförs av verksamhetschef och
brandskyddsombud. Minst en gång per år görs kontrollen tillsammans med
fastighetsägare och omfattar då även larmutrustning och annan utrustning som
fastighetsägare äger och ansvarar för. Varje kontroll dokumenteras av
brandskyddsombudet och lämnas till verksamhetschef för åtgärd. En gång per år
skickas all dokumentation till brandskyddssamordnaren för sammanställning.
Sammanställningen redovisas för förvaltningschef och FSG.
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Organisatoriskt brandskydd
Ansvarsfördelning, utbildning, information, övning, instruktioner och rutiner, service
och underhållsrapportering, kontrollplaner och dokumentering hör till det
organisatoriska brandskyddet. Varje år sammanställer brandskyddssamordnaren en
rapport över det organisatoriska brandskyddet i förvaltningen och lämnar rapport med
förslag till förbättringar till förvaltningschef och FSG (skyddskommitté) och nämnd.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-03-21
Camilla Liljegren

Socialnämnden

2018.056 SN

Kvalitetsberättelse 2017
Ärendebeskrivning
Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) framgår att den som
bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS varje år bör upprätta en sammanhållen
kvalitetsberättelse. I samband med att ” Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”
antogs 2014-09-23 beslutade socialnämnden att en årlig kvalitetsberättelse ska utarbetas.
I Socialnämndens kvalitetsberättelse 2017 redogörs för hur nämnden har arbetat med att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet under året.
I kvalitetsberättelsen beskrivs bland annat hur synpunkter och klagomål har hanterats, samt
hur arbetet utifrån bestämmelserna om lex Sarah har bedrivits. Kvalitetsberättelsen omfattar
också hur kvaliteten har följts upp och utvärderats genom egenkontroll, exempelvis genom
uppföljning av resultat i Öppna jämförelser och brukarundersökningar.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Socialnämndens kvalitetsberättelse 2017

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

Karen Alvstad
Tf förvaltningschef

Camilla Liljegren
Utvecklingsledare
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1. Bakgrund
Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9), framgår att den som bedriver socialtjänst
eller verksamhet enligt LSS bör upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse varje år.
I samband med att Socialnämndens ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”
antogs beslutade nämnden att en årlig kvalitetsberättelse ska upprättas (2014-09-23, SN § 88).

2. Syfte
Syftet med den sammanhållna kvalitetsberättelsen är att beskriva hur nämndens arbete med att systematiskt
och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under året. Den sammanhållna
kvalitetsberättelsen utgör också underlag för planering av nästkommande års kvalitetsarbete.

3. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Som ett styrande dokument för nämndens kvalitetsarbete antog Socialnämnden SN 2014-09-23 § 88
”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete-grundstruktur/ramverk för Socialförvaltningen i Alingsås”.
God kvalitet för socialtjänsten i Alingsås omfattar följande kvalitetsområden. Vilka utgår från
kvalitetsbegreppen i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
1. Tillgänglighet
2. Helhetssyn och samordning
3. Kunskapsbaserad verksamhet
4. Trygghet och säkerhet
5. Självbestämmande och integritet
6. Effektivitet
Vid framtagandet av nämndens styrande dokument för kvalitetsarbetet genomfördes en inventering av de
lagar och föreskrifter som styr socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade. En
”Förteckning över gällande författningar- aktualitet 2014-08-23” upprättades. Förteckningen är reviderad
2018-03-22 (se bilaga 1).

3.1 GAP-analys
En GAP-analys innebär en jämförelse mellan aktuellt och önskat läge och används för att identifiera
områden med utrymme för förbättring. Socialförvaltningen har genomfört en GAP analys utifrån kraven i
SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Genomförd analys belyser vad som uppnåtts hittills och vilka aktiviteter som återstår innan
socialförvaltningen i Alingsås har ett komplett fungerande ledningssystem (se bilaga 2).
GAP analysen består av totalt 38 aktiviteter. Aktiviteterna viktas utifrån om de finns och används (grönt) om
de finns men behöver utvecklas (gult) alternativt om de saknas helt (rött). I GAP- analysen bedöms 19
aktiviteter inom socialförvaltningen som gröna, 17 som gula och en som röd. En aktivitet bedöms ej vara
aktuell för socialförvaltningen.
Områden i ledningssystemet som behöver vidareutvecklas är bland annat att


skapa ett förvaltningsövergripande arbetssätt och system för att fastställa, beskriva och
dokumentera förvaltningens viktigaste processer,



upprätta rutiner för riskanalyser,



utforma en struktur för intern tillsyn och uppföljning av utförare och
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fortsatt implementera och följa upp arbetet med ledningssystemet.

4. Riskanalys
I bestämmelserna för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten anges att
socialförvaltningen fortlöpande ska bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan
medföra brister i verksamhetens kvalitet. I enlighet med Alingsås styrmodell har socialnämnden gjort en
förvaltningsgemensam väsentlighets- och riskanalys. Den ligger till grund för Socialnämndens flerårsstrategi
2018-2020, och uttrycks i nämndens åtaganden och internkontrollpunkter för att uppnå kommunfullmäktiges
prioriterade mål.
Nämnden har i internkontrollplan 2018 bland annat beslutat att följa upp att




förvaltningens rekryteringsprocess ger resultat,
manuellt arbete ersätts av relevant underlag från verksamhetsystemen,
verksamhetssystemen hanterar uppgifter enligt GDPR och att alla medarbetare har kännedom om
hur behandla personuppgifter.

Arbetet med riskanalyser är ett område som fortsatt kommer att vidareutvecklas och omhändertas genom
förvaltningens arbete med att införa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

5. Uppföljning genom egenkontroll
Egenkontroll definieras i bestämmelserna om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som
systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivits enligt
de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd
kan egenkontrollen till exempel omfatta: jämförelser av verksamhetens resultat, analys av uppgifter från
andra instanser, inhämtande av uppgifter från revisorer och andra intressenter, brukarundersökningar,
granskning av journaler, akter och annan dokumentation. Nedan beskrivs socialförvaltningens uppföljning
genom egenkontroll.
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5.1 Öppna jämförelser
Öppna jämförelser finns inom flera områden och tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges
Kommuner och Landsting. Det är frivilligt för kommuner att delta.
Syftet med öppna jämförelser är att






skapa öppenhet och förbättrad insyn i offentligt finansierad vård och omsorg
ge ett underlag för förbättring, uppföljning, analys och lärande i verksamheterna
initiera lokala, regionala och nationella analyser och diskussioner om verksamheternas kvalitet och
effektivitet
ge underlag för ledning och styrning
utgöra del i information och underlag för vård- och omsorgsval.

2017 deltog socialnämnden i Alingsås kommun i Öppna jämförelse inom sex områden







ekonomiskt bistånd,
missbruk- och beroende vård,
sociala barn och ungdomsvård,
stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS,
stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning och
våld i nära relationer.

Enkäterna i de olika undersökningarna besvaras av personal inom socialförvaltningen. Varje enkät omfattar
frågor som berör olika avdelningars och enheters verksamheter. Stabens utvecklingsledare samordnar
arbetet med att besvara frågorna, och försöker så långt det är möjligt kvalitetssäkra svaren. Ytterst hänger
dock svarens kvalitet på var och en som bidrar med svar.
I Öppna jämförelser undersöks struktur- och processindikatorer som speglar för förutsättningar för god
kvalitet och att uppnå resultat.
Strukturindikatorer mäter de resurser en verksamhet har, till exempel kompetens, rutiner, och
överenskommelser. Processindikatorer mäter både att och hur aktiviteter genomförs, till exempel olika
insatser.
I Öppna jämförelser undersöks indikatorer inom fem olika kvalitetsområden. Kvalitetsområdena utgår från
kvalitetsbegreppen i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
o
o
o
o
o

Tillgänglighet- rör bland annat möjligheterna att få kontakt med socialtjänsten och vid behov få del
av tjänsterna inom rimlig tid. Information och kommunikation ska vara begriplig och anpassad efter
olika gruppers och individers behov.
Helhetssyn och samordning - belyses genom indikatorer på intern samordning och extern
samverkan.
Kunskapsbaserad verksamhet - handlar om tjänsterna utförs i enlighet med vetenskap och
beprövad erfarenhet samt att den enskildes erfarenheter tas till vara.
Självbestämmande och integritet- innebär att den enskilde är delaktig, har inflytande och ges
möjlighet till egna val.
Trygghet och säkerhet- tar fasta på att tjänsterna utförs enligt gällande regelverk. Transparenta
tjänster innebär förutsägbarhet och möjlighet till insyn. Risk för kränkning, försummelse, fysisk eller
psykisk skada förhindras genom förebyggande arbete.

Resultaten från Öppna jämförelser används årligen för prioritering och planering av Socialnämndens
flerårsstrategi.
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5.1.1 Resultat Öppna jämförelse 2017
Frågorna i enkäterna i Öppna jämförelser undersöker förekomsten av förutsättningar för god kvalitet och att
uppnå resultat.
I diagrammet nedan redovisas andel indikatorer med JA svar för varje verksamhetsområde inom respektive
kvalitetsområde.
I förklaringen till höger redovisas de olika undersökningarna i Öppna jämförelser. Siffran inom parantes
redovisar det totala antalet indikatorer i varje enkät.
Diagram 1: Andel indikatorer med JA svar - Öppna jämförelser 2017

Kommentar: I Undersökningen sociala barn och ungdomsvården och våld i nära relationer ingår inga indikatorer inom området
självbestämande och integritet.

Högst andel JA-svar återfinns inom kvalitetsområdet tillgänglighet, där andelen JA- svar är 100 procent i
fem av sex undersökningar.
Även inom områdena självbestämmande och integritet samt trygghet och säkerhet är andelen JA-svar
högt inom flera undersökningar.
Inom kvalitetsområdet självbestämmande och integritet är andelen JA-svar högt inom
 missbruk- och beroendevård (75),
 stöd till personer med funktionsnedsättning enl. LSS (100),
 stöd till personer med funktionsnedsättning (socialpsykiatri) (75).
Inom kvalitetsområdet trygghet och säkerhet är andelen JA-svar högt inom
 ekonomiskt bistånd (86),
 sociala barn- och ungdomsvården (75).
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5.1.2 Utvecklingsområden
I syfte att kunna identifiera utvecklingsområden i Öppna jämförelser har en sammanställning över negativa
svar tagits fram (se bilaga 3). Negativa svar visar icke förekomst av de förutsättningar som undersöks i
Öppna jämförelser.
I diagrammet nedan redovisas en sammanställning över antalet negativa svar i varje undersökning fördelat
på respektive kvalitetsområde.
I förklaringen till höger redovisas de olika undersökningarna i Öppna jämförelser. Siffran inom parantes
redovisar det totala antalet indikatorer i varje undersökning.
Diagram 2: Antal indikatorer med negativa svar- Öppna jämförelser 2017

Kommentar: I Undersökningen inom sociala barn och ungdomsvården och våld i nära relationer förekommer inga indikatorer inom
området självbestämmande och integritet.

Resultatet visar att flest antal negativa svar finns inom kvalitetsområdet helhetssyn och samordning och
kvalitetsområdet kunskapsbaserad verksamhet.
Extern samverkan och systematisk uppföljning är två utvecklingsområden inom socialförvaltningen då inga
enheter följer upp individer, sammanställer på gruppnivå och använder resultaten för att utveckla
verksamheten. Vidare saknas i stor utsträckning överenskommelser med externa aktörer. Stöd för
systematiskt uppföljning på gruppnivå är ett utvecklingsområde som delas med de flesta kommuner.
Sedan resultatet i Öppna jämförelser publicerades i juni 2017 har flera förändringar skett inom verksamheten
och under året har följande förutsättningar som efterfrågas i Öppna jämförelser införts inom förvaltningen.








Stödsamtal med biståndsbeslut för att våldsutövande ska upphöra erbjuds till både kvinnor och män.
Utredningsmallen för ekonomiskt bistånd har utökats och omfattar fler områden än tidigare.
Samtliga genomförandeplaner inom ekonomiskt bistånd följs upp inom tre månader.
Förutom fortbildning erbjuds handläggare som utreder vuxna och barn vidareutbildning. Med
vidareutbildning avses utbildning på högskolenivå.
Väntetiden för nybesök inom ekonomiskt bistånd har minskat från 8-14 dagar till 4-7 dagar.
De manualbaserade behandlingsinsatserna MET (Motivational Enhancement Therapy) och MI
(motiverande samtal) har införts inom missbruks och beroendevården.
Rutiner för att inte röja skyddade personuppgifter har upprättats.
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En ny övergripande samverkansrutin upprättas för individ- och familjeomsorgens. ”Rutin för
samordnad planering”.

5.1.3 Krisberedskap inom socialtjänsten
Öppna jämförelser inkluderar också kvalitetsindikatorer som rör kommunernas krisberedskap inom individoch familjeomsorg, äldreområde samt funktionshinderområdet. För att tillgodose att förvaltningen har de
förutsättningar för kvalitet som efterfrågas i undersökningen har förvaltningen under året upprättat riktlinjer
för socialförvaltningens krisberedskap för särskilt sårbara grupper.

5.2 Nyckeltal för kvalitet i kommunen- och landstingsdatabasen Kolada
I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) redovisas nyckeltal för resurser, volymer och kvalitet i
kommuners och landstings alla verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de
statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. Exempelvis deltar de flesta
kommuner och landsting i frivillig redovisning av kvalitet i olika verksamheter i Koladas "inmatningsfunktion".
Nedan redovisas tre tabeller med nyckeltal från kommunen och landstingsdatabasen Kolada.
1. Andelen ej återaktualiserade personer ett år efter avslutad insats - försörjningsstöd, barn 0-12 år,
ungdomar 13-20 år och vuxna med missbruksproblem 21 +
2. Utredningstid beslut om LSS insats, försörjningsstöd, barn och ungdom 0-20 år och vuxna med
missbruksproblem 21 +
3. Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende
I tabellerna används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur resultet ligger till jämfört med andra. För
varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/landsting efter sina resultat. De 25 % bästa resultaten får grön
färg, de 25 % sämsta får röd färg och de 50 % mittersta från gul färg (grått inga data). Färgsättningen talar
inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med andra vilket ger röd färg,
trots att resultaten egentligen är bra (och vice versa).

5.2.1 Andelen ej återaktualiserade ett år efter avslutad insats har ökat inom områdena
barn 0-12 och vuxna med missbruksproblematik
Tabell 1: Andelen ej återaktualiserade personer ett år efter avslutad insats - försörjningsstöd, barn 0-12 år,
ungdomar 13-20 år och vuxna med missbruksproblem 21 +, 2015-2017
Nyckeltal

2015 2016 2017

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)

65

60

66

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)

78

78

81

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)

85

78

78

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)

68

66

72

Resultat visar att andelen ej återaktualiserade ett år efter avslutad insats har ökat inom områdena barn 0-12
och vuxna med missbruksproblematik 21 + 2017 jämfört med 2016.
För personer med försörjningsstöd ses en viss förbättring medan resultatet för ungdomar 13-20 år är
oförändrat.
Vid en jämförelse med andra kommuner placera sig Alingsås kommun generellt bland de mittersta
kommunerna, med ett undantag för gruppen barn 0-12 år där Alingsås kommun har ett lågt resultat i
jämförelse med andra kommuner.
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5.2.2 Utredningstiden har minskat inom vuxna med missbruksproblematik och ökat för
beslut om LSS
I tabellen nedan redovisas tre nyckeltal avseende utredningstiden inom områdena barn- och ungdom 0-20
år, och vuxna med missbruksproblem och LSS-insats.
Tabell 2: Utredningstid beslut om LSS insats, försörjningsstöd, barn och ungdom 0-20 år och vuxna med
missbruksproblem 21 +
Nyckeltal
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20
år, medelvärde
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med
missbruksproblematik 21 +, medelvärde
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS insats (alla insatser), medelvärde

2015

2016

2017

116

104

103

74

82

69

93

67

105

Resultat visar att utredningstiden inom området vuxna med missbruksproblematik 21 + har minskat med 13
dagar jämfört med 2016. Inom området barn- och unga 0-20 år är utredningstiden i stort sett oförändrad.
Trots att resultatet för utredningstiden inom området vuxna med missbruksproblematik har förbättrats så har
det skett en försämring i jämförelse med andra kommuner, vilket tyder på att resultatet har förbättrats inom
andra kommuner.
Utredningstiden LSS (alla insatser) har ökat med 38 dagar 2017 jämfört med 2016. Trots att resultatet har
försämrats så är det fortfarande högt i jämförelse med andra kommuner vilket tyder på att utredningstiden
LSS (alla insatser) har ökat även inom andra kommuner.
Faktorer som bedöms ha påverkat handläggningstiderna inom funktionsstöd under året är bland annat
personalbrist och att flera nya handläggare utan längre erfarenheten, med behov av upplärning har börjat.
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5.2.3 Kvalitetsaspekter LSS grupp och serviceboende
1

Nyckeltalet Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng syftar till att ge en
samlad bild av vilka kvalitetsaspekter som finns inom LSS grupp- och serviceboende som är finansierade av
kommunen.
I tabellen nedan redovisas resultatet för nyckeltalet kvalitetsaspekter grupp- och servicebostad, andel (%) av
maxpoäng och tillhörande delmått för åren 2015-2017.
I tabellerna används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur resultaten ligger till jämfört med andra. För
varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/landsting efter sina resultat. De 25 % bästa resultaten får grön
färg, de 25 % sämsta får röd färg och de 50 % mittersta får gul färg (grått inga data). Färgsättningen talar
inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med andra vilket ger röd färg,
trots att resultaten egentligen är bra (och vice versa)
Tabell 3: Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende 2014-2016
Nyckeltal

2015 2016 2017

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng
74

82

74

62

89

68

72

100

100

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet att planera matsedel, handla livsmedel mm, andel (%)
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför
bostaden, andel (%) (Kommentar)
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten,
andel (%)

94

56

60

51

79

61

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har tillgång till egen brevlåda som posten levererar till, andel (%)
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende kan bestämma över vilken mat (huvudmålet) som serveras, andel
(%)
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex senaste
månaderna, andel (%)
Enheter enl. LSS § 9.9 där det är möjligt att bli sambo, andel (%)

92

92

92

94

100

100

67

21

20

100

100

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans minst en gång per
vecka, andel (%)
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende ges möjlighet till aktiviteter med personalstöd efter kl. 21, en
gång/månad, andel (%)

63

Maxpoängen för kvalitetsaspekter LSS grupp och serviceboende minskade med 8 poäng mellan 2016 och
2017. Alingsås kommun rangordnas 2017 bland de mittersta kommunerna.
Resultatet visar att fler boendeplatser har fått möjlighet att planera matsedel, handla livsmedel mm 2017
jämfört med 2016. Medan andelen boendeplatser med möjlighet att äta huvudmålet tillsammans minst en
gång per vecka och andelen boendeplatser som har tillgång till internetuppkoppling har minskat.
För övriga delmått är resultatet oförändrat jämfört med föregående år.
Områden med fortsatta utvecklingsbehov är
 möjlighet att äta huvudmåler tillsammans minst en gång per vecka
 möjlighet att planera matsedel, handla livsmedel mm,
 förekomsten av hot eller våld mot brukare,
 möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten

1

Nyckeltalet baseras på resultatet av ett antal delnyckeltal, kvalitetsaspekter, inom LSS grupp- och serviceboende. De ingående
delnyckeltalen finns som undernoder till detta nyckeltal. För varje nyckeltal kan man ha ett värde mellan 0-100 procent och detta
poängsätts enligt följande 0 % ger 0 poäng, 1-25% ger 1 p, 25-50% ger 3 p, 76-99% ger 4 p. 100 % ger 5 poäng. Poängen summeras
och delas med maximalt möjliga poäng och multipliceras sedan med 100 för redovisning i procent. Observera att delnyckeltal ibland
ändras och byts ut mellan åren.
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5.3. Brukarundersökningar
Brukarundersökningar är en av formerna för att arbeta med brukarinflytande. Brukarundersökningar utgör
också en viktig del i förvaltningens systematiska förbättringsarbete.
Under 2017 har socialförvaltningen deltagit i de nationella brukarundersökningarna individ- och
familjeomsorg och funktionshinder.
Brukarenkäter och systematiska uppföljningar har också genomförts inom föräldrarådgivningen,
arbetsmarknadsenheten och ACT teamet.
Därutöver har den nationella enkätundersökningen Lupp som genomförs av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) genomförts under året. Undersökningen ger kunskap om ungas situation, deras
erfarenheter och synpunkter. BUS (Barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden socialnämndens och
kultur och fritidsnämndens samverkan kring barn och unga) kommer att utgå ifrån enkätens resultat i
planeringen av sitt fortsatta arbete under 2018.
Nedan redovisas resultatet för brukarundersökning inom Individ och familjeomsorg och inom funktionshinder.

5.3.1 Brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg (myndighetsutövning)
Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen har arbetats fram av SKL och Rådet för främjande
av kommunala analyser RKA tillsammans med femtontal kommuner. Undersökningens syfte är att
komplettera öppna jämförelser i socialtjänsten med resultatmått för hur brukarna upplever kvaliteten i
verksamheten.
Brukarundersökningen omfattar tre verksamhetsområden; social barn- och ungdomsvård (ej familjerätt),
ekonomiskt bistånd och missbruks- och beroendevård och fem kvalitetsområden tillgänglighet, information,
delaktighet, bemötande och förändring. Undersökningen genomförs årligen på hösten under sex veckor.
Svarsfrekvensen för samtliga verksamhetsområde inom Individ- och familjeomsorgen 2017 är 76 %.
Undersökningen genomfördes första gången 2014.
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Tabell 5: Brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg 2015-2017
Nyckeltal

2015

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt- helhetsyn, andel (%)2

2016
76

2017
74

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt-få kontakt, andel (%)

70

79

90

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt-tydlig information (%)

91

85

89

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt-visar förståelse (%)

72

82

80

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt-inflytande, andel (%)

78

89

82

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt-påverka hjälp (%)

62

57

57

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt-förbättrad situation, andel (%)

64

80

74

Kommentar: Resultaten mellan åren är inte fullt jämförbara då social barn- och ungdomsvård inte ingår i undersökningen 2015.

Resultatet visar att en stor andel av de tillfrågade (90 %) tycker att det är lätt att få kontakt med Individ- och
familjeomsorgen, däremot är andelen som upplever att de kan påverka hjälpen är låg (57 %).
Alingsås kommun har främst förbättrat sitt resultat gällande upplevelsen av tillgänglighet. Ytterligare ett
område som visar på ett bättre resultat gäller hur lätt det är att förstå informationen från socialsekreteraren.
Generellt har resultatet i brukarundersökning IFO försämrats jämfört med föregående år. I en jämförelse med
andra kommuner placerar sig Alingsås kommun bland de mittersta kommunerna eller bland de kommunerna
med lägst resultat.

5.3.2 Brukarundersökning inom funktionshinder
Brukarundersökning inom funktionshinder har arbetats fram av SKL tillsammans med Rådet för främjande av
kommunala analyser RKA.
131 kommuner har deltagit i undersökningen i olika omfattning. I huvudsak är det kommunala verksamheter
som finns med, men även privata inklusive ideella verksamheter har deltagit.
Undersökningen omfattar sex områden: Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad, Vuxna med boende
enligt LSS, servicebostad, Vuxna med boende enligt SoL, (socialpsykiatri), Vuxna med boendestöd enligt
SoL , Vuxna med daglig verksamhet enligt LSS och Vuxna med sysselsättning inom socialpsykiatri (beslut
enligt SoL eller öppen, strukturerad verksamhet) En enkät för personlig assistans testades under 2017.
Undersökningen genomfördes under perioden september-oktober 2017 med ett webbaserat verktyg för
enkäter (Pict-O-Stat). Verktyget är anpassat med ett bildstöd med pictogrambilder och uppläsning av frågor
och svar. I några verksamheter genomfördes undersökningen med pappersenkäter.
Frågorna kunde besvaras på egen hand eller – vid behov – med hjälp av en frågeassistent. I Alingsås
kommun genomfördes undersökningen på 36 enheter.
Frågorna i undersökningen avser att mäta fyra kvalitetsområden: självbestämmande, bemötande, trygghet
och trivsel.
Svarsfrekvensen för Alingsås kommun är 80 %. Totalt delades 516 enkäter ut och 414 sessioner
besvarades. Högst svarsfrekvens har gruppbostad LSS 97 % och lägst svarsfrekvens har personlig
assistans 53 %.
En och samma person kan ha svarat i flera av enkätundersökningarna, både för sitt boende och sin
dagliga verksamhet/sysselsättning. Antal enskilda personer som deltagit i undersökningen är alltså troligen
lägre än antalet svar.

2

Nytt nyckeltal från och med 2016.
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Resultaten från undersökningen publiceras i Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) och kan i och med
det jämföras mellan kommuner. Resultatet för personlig assistans som testades 2017 publiceras inte i
Kolada och kan därför inte jämföras med andra kommuner.
I tabellen på sidan 13 redovisas Alingsås kommuns resultat 2016-17 och resultatet för alla kommuner ovägt
3
medel 2017.
I tabellerna används färgerna rött, gult och grönt för att visa resultat ligger till jämfört med andra. För varje
nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat. De 25 % bästa resultaten från grön färg, de 25 %
sämsta får röd färg och de 50 % mittersta från gul färg (grått inga data). Färgsättningen talar inte om ifall
resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med andra vilket ger röd färg, trots att
resultaten egentligen är bra (och vice versa)

3

Ovägt medelvärde beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner/landsting – hur det ser ut i en genomsnittlig kommun/landsting. Det
beräknas genom att alla kommuners eller landstings värde summeras och dividerar med 290 respektive 21. Om någon eller några
kommuner/landsting saknar data för det aktuella nyckeltalet så divideras värdet med det antal som har värden.
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Tabell 6: Brukarundersökning inom funktionshinder
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Resultat visar bland annat att:






Andelen brukare som uppger att de aldrig är rädda hemma eller på sin dagliga verksamhet är högst
inom gruppbostad LSS och lägst inom dagligverksamhet. Daglig verksamhet har också ett sämre
resultat i jämförelse med andra kommuner.
Sysselsättning SoL har genomgående ett högt resultat i jämförelse med andra områden i
undersökningen.
Sysselsättning SoL utmärker sig också tillsammans boendestöd på frågan. Bryr sig personalen om
dig? Där sysselsättning SoL har en procentsats på 100 och boendestöd en procentsats på 98.
Servicebostad SoL har generellt ett lågt resultat i jämförelse med andra områden.
Servicebostad SoL utmärker sig också tillsammans med gruppbostad LSS genom ett lågt resultat på
frågan. Känner du dig trygg med personalen? Där servicebostad SoL har en procent sats på 67
procent och gruppbostad LSS har en procentsats på 66.

Vid en jämförelse med föregående år ses generellt en förbättring av resultaten inom brukarundersökning
funktionshinder. Resultatet för 34 av 50 nyckeltal har förbättrats (68 %). Resultatet för 11 nyckeltal har
försämrats (22 %) och fem nyckeltal har ett oförändrat resultat (10 %).
Främst ses en förbättring av resultaten inom kvalitetsområdena trygghet och bemötande för områdena




boende med särskild service (SoL),
boendestöd, gruppbostad och
sysselsättning (SoL).

Som exempel har andelen brukare som känner sig trygga med personalen ökat inom boendestödet och
sysselsättning SoL och andelen som aldrig känner sig rädda för något hemma har ökat inom gruppbostad
LSS.
En förbättring ses också när det gäller andelen brukare som upplever att personalen pratar så att de förstår
inom särskild service SoL, gruppbostad LSS och boendestöd och när det gäller andelen brukare som
upplever att personalen bryr sig om dem inom boende särskilde service SoL och boendestöd.
En stor förbättring ses också för kvalitetsområdet självbestämmande inom området
boende med särskild service SoL när det gäller andelen brukarare som upplever att de får bestämma saker
som är viktiga för dem hemma.
Vid en jämförelse med andra kommuner placera sig Alingsås kommun generellt bland de mittersta
kommunerna. Samtidigt visar resultatet också att andelen nyckeltal med ett högt resultat i jämförelse med
andra kommuner är fler 2017 än 2016.
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5.4 Servicemätning via telefon och e-post
Mätningen av servicenivån avseende svenska kommuners hantering av telefoni- och e-postkontakter
genomförs av PROFITEL enligt instruktioner från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
4
Mätningen har skett inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet och 147 stycken kommuner deltog 2017.
Syftet med mätningen är att ta reda på i vilken omfattning och med vilken kvalitet kommunerna svarar på de
frågor som ställs.
Tabell 7: Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två
arbetsdagar?
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en
enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

2015

2016

2017

Medelvärde andra kommuner

84

86

86

Alingsås

69

78

74

Individ o Familj

50

84

83

Handikapp

67

67

50

Resultatet visar att 83 % av de frågor som skickades till verksamheterna via e-post besvarades inom två
dagar av individ och familjeomsorgen och 50 % av frågorna besvarades inom två dagar av funktionsstöd.
Resultatet för Individ o Familj är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år medan resultatet för
handikapp har försämrats.

Tabell 8: Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en
enkel fråga?
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med
kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel
fråga?

2015

2016

2017

46

52

53

Alingsås

43

52

57

Individ och Familj

17

67

50

Handikapp

50

33

67

Medelvärde andra kommuner

Resultatet visar att 50 % av medborgarna som tog kontakt med Individ- och familjeomsorgen via telefon fick
ett direkt svar på en enkel fråga, vilket är en försämring jämfört med 2016.
Inom funktionsstöd fick 67 % av medborgarna som tog kontakt med verksamheten via telefon ett direkt svar
på en enkel fråga, vilket är en stor förbättring jämfört med föregående år.

4

I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen
att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Det nationella projektet KKIK omfattar 234 kommuner. KKIK
använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden: kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter i
kommunen, medborgarens delaktighet och kommunens information, kommunens effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.
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Tabell 9: Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av
6
maxpoäng (%)

2015

5

2016

2017

Medelvärde andra kommuner

83

83

Alingsås

89

83

Totalt 83 % upplever att de får ett gott bemötande vid kontakt med kommunen vilket är i nivå med
genomsnittet.
Tabell 10: Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett mycket gott eller gott bemötande när de via
telefon ställt en enkel fråga till kommunen?
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får
ett mycket gott eller gott bemötande när de via
telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

2015

2016

2017

Individ och Familj

100

100

100

Handikapp

100

100

100

100 % av medborgarna uppfattar att de får ett mycket gott eller gott bemötande när de via telefon ställt en
enkel fråga till Individ- och familjeomsorgen eller avdelningen för funktionsstöd.

5

Baseras på en subjektiv bedömning av frågeställaren utifrån fyra nivåer; mycket god, god, medelgod och dålig. Varje svar på mycket
god ger 3 poäng, god ger 2 p, medelgod 1p och dålig 0p. Poängen summeras och divideras med maximalt möjlig poäng. Det som
redovisas här är andel av maxpoäng i procent.
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5.5 Synpunkter från tillsyns/gransknings/revisionsrapporter
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under året tillsyn vid tre av socialnämndens hem för
vård eller boende för barn och unga (HVB) och en tillsyn vid kommunens stödboende. Tillsynerna visade i
huvudsak att verksamheternas bemanning ger förutsättningar för en trygg och säker vård för de inskrivna
barnen och ungdomarna. I samtliga beslut påtalades brister i verksamhetens utformning och dokumentation
av lämplighetsbedömningar, men IVO avstod från att ställa krav på åtgärder då verksamheterna uppgett att
bristen skulle avhjälpas och att dokumentation vid lämplighetsbedömning fortsättningsvis kommer att ske i
enlighet med gällande föreskrifter.
IVO genomförde också en tillsyn som omfattade handläggning av utredningar inom bland annat utredningar
inom områdena äldreomsorg, funktionshinder, barn och unga samt missbruk med särskilt fokus på
nämndernas planeringsförutsättningar, riskanalys, egenkontroll, uppföljning och samverkan.
Tillsynen visade att handläggning av ärenden inom funktionsstödsområdet ofta har tagit oskälig tid. I beslutet
angav IVO att socialnämnden behöver säkerställa att det finns den personal som behövs för att kunna
handlägga ärenden inom skälig tid vid funktionsstödsverksamhetens myndighets utövning, att det görs
riskanalyser för att identifiera och bedöma händelser som skulle kunna utgöra brist i verksamhetens kvalitet
och att det bedrivs egenkontroll med den frekvens och omfattning som behövs för att säkra verksamhetens
kvalitet.
Därutöver har en tillsyn genomförts av IVO rörande handläggning av unga vuxna med missbruksproblem.
Något beslut har ännu inte fattats.

6. Utredning av avvikelser
Enligt gällande lagkrav för socialtjänsten så ska socialtjänsten utreda avvikelser. I SOSFS 2011:9 4 kap 3 § 6 § framgår att de avvikelser som avses är 1) rapporterade missförhållanden enligt lex Sarah samt 2)
synpunkter och klagomål från vård-och omsorgstagare, personal, vårdgivare, de som bedriver socialtjänst,
de som bedriver verksamhet enligt LSS, myndigheter och föreningar, andra organisationer och intressenter.
Avvikelser som rör hälso- och sjukvård d.v.s. fall, läkemedel och hjälpmedel mm utreds, och analyseras och
sammanställs av vård- och äldreomsorgsnämnden i Alingsås kommun, som ansvarar för hälso- och
sjukvården i socialförvaltningen. Vård-och äldreomsorgsnämnden redovisar avvikelser inom hälso- och
sjukvårdens område i en årlig patientsäkerhetsberättelse.

6.1 Missförhållande enligt Lex Sarah
Bestämmelserna om lex Sarah omfattar skyldigheten att rapportera missförhållande och påtagliga risker för
missförhållande för var och en som fullgör uppgifter inom verksamheten. Andra centrala skyldigheter i
bestämmelserna om lex Sarah är utredningsskyldigheten, skyldigheten att avhjälpa eller undanröja
missförhållanden och anmälningsskyldigheten. Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och
syftar till att verksamheten ska utvecklas, att missförhållanden ska rättas till och att förhindra att liknande
händelser inträffar igen.
I internkontrollplan 2017 beslutade nämnden att särkskilt följa upp att upprättade riktlinjer vid missförhållande
eller påtagliga risker för missförhållande-lex Sarah är kommunicerade och följs.
Inför delårsbokslutet undersökte utvecklingsledare kvalitet hur avvikelser hanteras. Undersökningen gjordes
dels genom en webbenkät som lämnades till förvaltningens samtliga enhetschefer och dels genom en
granskning av upprättade lex Sarah utredningar. Resultatet visar att följsamheten är generellt god avseende
information till rapporteringsskyldiga och uppföljning av planerade åtgärder. Innehållet i upprättade
utredningar följer föreskrifternas krav. I de enstaka fall som brist förekom saknades uppgift om något
liknande har inträffat tidigare och om sannolikheten för att avvikelsen kan uppstå igen.
Under året har digital avvikelsehantering införts och Socialnämnden antog 2017-11-21, §§ 121 a-b, Riktlinjer
för hantering av avvikelser i verksamhetssystemet Magna Cura och Riktlinjer för hantering av avvikelser i
verksamhetssystemet Life Care. Riktlinjer för hantering av avvikelser i Magna Cura omfattar avvikelser,
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synpunkter och klagomål, missförhållande (lex Sarah) och vårdskador. Riktlinjer för hantering av avvikelser i
Life Care omfattar avvikelser, synpunkter och klagomål och missförhållande (lex Sarah).
I tabellen nedan redovisas en sammanställning över antal inkomna lex Sarah rapporter 2011-2017.
Tabell 11: Antal inkomna Lex Sarah rapporter

Lex Sarah rapporter
Därav anmälda till IVO
*uppgift saknas

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4
*

7
1

10
1

23
1

23
3

10
3

29
7

2017 inkom 29 Lex rapporter, vilket är en ökning med 19 rapporter jämfört med 2016. Antalet inkomna
rapporter till respektive avdelning är relativt jämt fördelat då 12 rapporter inkom till arbetsmarknad stöd och
service, 10 rapporter till avdelningen för funktionsstöd och sju rapporter till individ- och familjeomsorgen.
22 stycken av de inkomna rapporterna har utretts inom ramen för bestämmelserna om tillämpningen av lex
Sarah. I sju fall har de rapporterade missförhållandena bedömts vara av en sådan allvarlighetsgrad att en
anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO) har lämnats in. I sju fall har de rapporterande
händelserna inte bedömts vara av så allvarlig art att de omfattas av bestämmelserna om lex Sarah. I de fall
har händelserna har istället hanterats som avvikelser inom ramen för förvaltningens systematiska
kvalitetsarbete.
Rapporterna avser bland annat bemötande, felaktigt utförda insatser, uteblivna insatser, ekonomiskt
övergrepp, våld/övergrepp medboende och rättsäkerhet. Identifierade orsaker till det inträffande är
exempelvis bristande följsamhet mot gällande rutiner, otydliga rutiner, bristande kunskaper om gällande
rutiner, hög arbetsbelastning, bristande introduktion samt bristande informationsöverföring.
För att avhjälpa och förhindra att liknande händelser inträffar igen har förvaltningen vidtagit åtgärder. Ofta
handlar åtgärderna om förbättrade rutiner, ett ökat medvetande om risker, införande av nya arbetssätt, och
åtgärder i form av informations- och utbildningsinsatser.

6.2 Hantering av Synpunkter och klagomål
Grunden för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten är ett väl fungerande systematiskt
kvalitetsarbete. I det ingår att ta hand om synpunkter och klagomål för att minska risken för att det inträffar
missförhållanden, allvarliga missförhållanden eller andra kvalitetsavvikelser. Inkomna klagomål och
synpunkter ska sammanställas för att verksamheten ska kunna se mönster och trender som indikerar brister
i verksamhetens kvalitet.
I tabellen nedan redovisas en sammanställning över antal inkomna synpunkter och klagomål 2011-2017.
De synpunkter och klagomål som redovisas i tabellen nedan är de som har registrerats i socialnämndens
diarier.
Tabell 12: Antal inkomna synpunkter och klagomål
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Synpunkter
Klagomål

6
10

6
14

6
11

6
15

7
17

40
25

50
20

Totalt

16

20

17

21

24

65

70

Det sammanlagda antalet synpunkter och klagomål 2017 är 70 stycken, vilket är en ökning med 5 stycken
jämfört med 2016.
Antalet inkomna synpunkter och klagomål är relativt jämt fördelat mellan förvaltningens avdelningar. 21
synpunkter och klagomål rör individ- och familjeomsorgen, 24 rör avdelningen för funktionsstöd och 25 rör
avdelningen för arbetsmarknad stöd och service.
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Flertalet synpunkter och klagomål rör handläggning av ärenden (13), entreprenad av personlig assistans
(11), och habiliteringsersättning (8). Sex klagomål och synpunkter rör bemötande. Övriga synpunkter och
klagomål rör bland annat information, öppettider och arbetsledning. Några synpunkter är förslag till
verksamheten och en synpunkt är beröm till verksamheten. Endast ett fåtal klagomål och synpunkter har
lämnats in anonymt.
Åtgärder som vidtagits med anledning av inkomna klagomål och synpunkter är bland annat utökade
resurser, nya eller förbättrade rutiner och förändrade insatser. För sju synpunkter och klagomål har
utredningen i de delar som granskats inte visat på några brister, därför har inte några åtgärder vidtagits med
anledning av klagomålen.
Nio klagomål har inkommit till nämnden från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av att
IVO har tagit emot uppgifter om socialtjänsten. I förekommande fall har IVO lämnat över skrivelserna till
socialnämnden med hänvisning till bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbetet. Där det beskrivs att socialtjänsten ska ta emot och utreda klagomål och
synpunkter på verksamhetens kvalitet.
Vid sammanställningen av inkomna synpunkter och klagomål framkommer att inte alla klagomål har utretts
vilket tyder på brister gentemot kraven i föreskrifterna och nämndens riktlinjer för hantering av avvikelser.

7. Personalens medverkan
Den enskilde medarbetaren är en viktig tillgång i arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten. Personalen
medverkar i kvalitetsarbetet genom att följa verksamhetens processer, riktlinjer och rapportera upptäckta
avvikelser och missförhållanden.
För att ytterligare stärka medarbetarnas förutsättningar att medverka i kvalitetsarbetet har förvaltningen infört
digital avvikelsehantering under året. Förvaltningen har också upprättat rutiner för hantering av sådana
avvikelser som har en lägre allvarlighetsgrad än vad som enligt bestämmelserna om lex Sarah menas med
missförhållande.
Andra sätt som skapar förutsättningar för personal att medverka i kvalitetsarbetet är socialförvaltningens
arbete med ständiga förbättringar genom så kallade pulsmöten. Arbetssättet implementerades i
socialförvaltningens ledningsgrupp 2015 och på avdelningsnivå och enhetsnivå under 2016. Pulsmöten
genomförs veckovis. Syftet är att på ett strukturerat sätt gå igenom brister, avvikelser och förslag till
förbättringar i verksamheten. Arbetssättet innebär kortfattat att uppmärksammade avvikelser listas och
prioriteras med hjälp av en fyrfältsmatris. Förbättringar som bedöms ge stor effekt avseende verksamhetens
mål med en liten insats prioriteras framför effekter som bedöms ge liten effekt med en stor insats. Inom
ramen för arbetet upprättas också handlingsplaner med tillhörande införandeplaner, samtidigt som
kontinuerlig uppföljning av pågående aktiviteter sker. Vidare genomförs regelbundna metodmöten i syfte att
förbättra och följa upp kvaliteten i verksamheten på flera av förvaltningens enheter.
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8. Samverkan
Att socialtjänsten samverkar med andra myndigheter och även internt med andra verksamhetsområden är i
många fall en förutsättning för att den enskilde ska få den hjälp och det stöd som han eller hon behöver.
I syfte att tydliggöra och formalisera samverkan mellan individ- och familjeomsorgens enheter har en ny
övergripande samverkansrutin upprättas för individ- och familjeomsorgens. ”Rutin för samordnad planering”.
Även inom avdelningen arbetsmarknad stöd och service har samordnad planering varit ett fortsatt prioriterat
område under året.
Närvårdssamverkan bygger på sammanhållna processer mellan flera vårdgivare där den totala kvaliteten i
samverkan kring individen är det som skapar mervärde för individen. Under året bildades SAMLA, en
samverkansorganisation för nära vård i Alingsås och Lerum. Närvårdsamverkan inom SAMLA omfattas av
 Regionens hälso- och sjukvård: VG Primärvård, Vårdval Rehab, beställd Primärvård (all
primärvårdsverksamheten utanför vårdcentralerna och rehab), Habilitering och hälsa, tandvården
 Alingsås lasarett, Södra Älvsborgs sjukhus
 Kommunal vård, omsorg, socialtjänst och elevhälsa i Alingsås- och Lerums kommuner
 Hälso- och sjukvårdsnämnden Väst
Under det inledande året har fokus legat på att upprätta och besluta om en samverkansstruktur inom
SAMLA.
Kommunens nämnder samverkar kring barn och unga genom BUS (barn- och ungdomsnämnden,
utbildningsnämnden socialnämnden och kultur och fritidsnämnden). Under året har fokus legat på att på att
samordna gemensamma resurser, åtgärder och aktiviteter för unga. Den prioriterade målgruppen är elever
som riskerar att tappa motivationen, elever med hög skolfrånvaro samt unga utan sysselsättning eller
utbildning. För målgruppen pågår en kartläggning av förebyggande insatser och förväntade effekter.
Socialförvaltningen samverkar också med skolan utifrån modellen Samtidigt, där fokus ligger på tidiga och
förbyggande insatser.
Delegationen för unga till arbete (DUA) syftar till att främja statlig och kommunal samverkan och utveckling
av nya samverkansformer med målsättningen att minska ungdomsarbetslösheten. Inom ramen för DUA
samverkar förvaltningen med arbetsförmedlingen och andra aktörer kring målgruppen arbetslösa unga 1624 år som har en utsatt ställning på arbetsmarkanden och som står långt från arbetsmarknaden. En lokal
överenskommelse har tecknats mellan Alingsås kommun och Arbetsförmedlingen som bland annat har
resulterat i verksamheten ENTER. Under året har DUA – överenskommelsen reviderats och en ny
överenskommelse DUA- nyanlända har utformats. Framtagande av den nya överenskommelsen har skett i
samverkan/samarbete med Utbildningsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten, ABC
kommunen som arbetsgivare, ett antal privata företag samt med Hjälmared som partner.
Socialförvaltningen samverkar även med aktörer från civilsamhället. För närvarande medverkar 25
organisationer i nätverket, som samlas till vid cirka sex årliga träffar. Utöver kyrkorna i Alingsås deltar
representanter från idrottsföreningar och andra ideella organisationer. Nätverksträffarna syftar bland annat
till att stärka förutsättningarna för samverkan mellan socialförvaltningen och den idéburna sektorn, samt
möjliggöra delaktighet i den demokratiska processen och hitta kontkreta uttryck för uppdrag och roller.
From 2018 har en ny organisation beslutats i socialförvaltningen. Den nya organisationen syftar bland annat
till att främja ett mer processorienterat arbetssätt, samt skapa ökade förutsättningar för helhetssyn och
samordning inom förvaltningen.
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9. Systematiskt förbättringsarbete
Nedan redogörs för olika insatser och åtgärder som genomförts under året för att förbättra kvaliteten i
verksamheten, fördelade efter rubrikerna brukarinflytande, kunskapsbaserad verksamhet, personal- och
kompetensförsörjning, rättssäker handläggning och uppföljning, riktlinjer och rutiner, våld i nära relationer,
nytt verksamhetssystem, ökat fokus på meningsfull sysselsättning inom boende socialpsykiatri och
verksamhets och organisationsförändringar.
Brukarinflytande
Brukarinflytande har fortsatt varit ett av förvaltningens fokusområde 2017. Särskilt prioriterat har arbetet med
arbetsplaner/genomförandeplaner, brukarråd och husmöten varit.
Kunskapsbaserad verksamhet
En kunskapsbaserad verksamhet innebär att tjänsterna utförs i enlighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet, samt att den enskildes erfarenheter tas till vara. Under året har en metod implementerats som
bygger på Sign of Safety inom verksamhetsområdet barn och unga. Därutöver har arbetet med att
implementera och vidareutveckla arbetssättet i redan befintliga metoder och insatser fortsatt. Bland annat
har personal inom stöd och behandlingsenheten fortsatt utbildats i metoderna Trappan, FFT (Funktionell
familjeterapi), COPE, MI (Motiverande samtal), FIT och Ersta tonårsgrupp. Inom vuxenheten används ASI
(Addiction Severity Index) mer systematiskt i utredningar och inom arbetsmarknadsenheten har arbetet med
metoden Supported Empolyment fördjupats och utvecklats.
I syfte att säkerställa att insatserna motsvarar målgruppens behov har arbetsmarkandsenheten (AME) i
samverkan med stöd och försörjningsstödsenheten under året kartlagt och utvecklat insatserna inom
verksamheten. Som ett resultat av arbetet finns nu utöver kompetenshöjande verksamhet också insatserna
individuell sysselsättning och arbete (ISA F), samt kartläggning av arbetsförmåga (KAF) inom på AME.
Personal- och kompetensförsörjning
Att rekrytera och bibehålla kompetens är fortsatt en stor utmaning för socialförvaltningen, samtidigt visar
statistik i arbetsbelastning att socialsekreterarna inom barn- och unga utredningsenheten ligger högt i
jämförelse med närliggande kommuner. För att hantera behovet av kompetensförsörjning och en rimlig
arbetsbelastning har förvaltningen fortsatt att arbeta aktivt med insatser på olika nivåer inom verksamheten.
Som en del i arbetet har förvaltningen bland annat fortsatt att marknadsföra sig och annonsera tjänster i
media såsom branschtidningar samt sociala medier. Socialförvaltningen samarbetar också med skolor,
universitet och närvarar på mässor för att tidigt få kontakt med framtida kompetens är värdefull för bristyrken.
Vidare pågår ett aktivt arbete inom förvaltningen med att förbättra rekryteringsprocessen. Individ- och
familjeomsorgen använder Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) introduktionsmaterial för att för att
ge stöd till nya medarbetare. Under våren startade GR:s nya introduktionsprogram och utbildningspaket
”Yrkesresan” för socialsekreterare i den sociala barnavården. Flera nya medarbetar har genomgått basutbildningen med gott resultat och hög nöjdhet.
För att underlätta arbetet och för att stödja socialsekreterarna i deras arbete förekommer tjänsterna förste
socialsekreterare och socialadministratörer inom förvaltningen. Därutöver har internkonsulter rekryterats
under 2017.
För att säkra kompetensen och minska sårbarheten vid frånvaro och ledigheter inom områdena budget- och
skuldrådgivning har två kombinationstjänster skapats under året inom försörjningsstödsenheten. I tjänsterna
ingår att arbeta 50 % med budget och skuldrådgivning och 50 % som boendesekreterare.
Rättssäker handläggning och uppföljning
Socialförvaltningen har under året fortsatt att arbeta aktivt för att säkerställa en rättssäker handläggning,
samt utvecklat formerna för uppföljning inom verksamheten. Som exempel genomför stöd och
försörjningsenheten regelbundna metodmöten och ärendehandledning för att säkerställa en rättsäker
handläggning, likabedömning och individuella bedömningar. Därutöver genomförs regelbundna individuella
ärendegenomgångar för att säkra att det finns en pågående process mot självförsörjning i alla ärenden.
Stöd- och behandlingsenheten har under året arbetat med en tätare handledning i biståndsärenden vilket en
medfört en mer frekvent uppföljning och bättre förutsättningar att följa upp att insatserna ger effekt.
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Barn- och unga utredningsenheten har under året infört ett processorienterat arbetssätt som innebär att
enheten systematiskt följer upp innehållet och handläggningstiden i alla utredningar. Processtavlor har köpts
in på enheten och rutiner för arbetssättet har upprättats. Arbetet leds av förste socialsekreterare och
genomförs kontinuerligt på dagliga pulsmöten, samt gemensamma metodmöten varje vecka. Därutöver har
grupperna varsin socialadministratör som stöd i arbetet. Arbetssättet bedöms ha bidragit till en ökad
helhetssyn och transparens. Arbetssättet har också medfört ett förbättrat arbetsflöde och ett ökat
ansvarstagande.
Inom vuxenenheten har en ny rutin har tagits fram för skyddsbedömningar och enheten gör numera
skyddsbedömningar på samtliga personer 18-20 år inom 24 timmar. Som ett led i arbetet med att säkerställa
en rättssäker handläggning har enheten också infört en mottagningsfunktion.
Socialförvaltningen kommer under perioden 2017-11-01- 2018-04-30 att tillsammans med åtta andra
kommuner inom GR och alla statsdelar i Göterborg att delta i Aktualiseringsprojektet. Projektet har startat
mot bakgrund av det ökade antalet orosanmälningar gällande barn och unga och syftet är att göra en mer
djupgående kartläggning och analys kring orosanmälningar.
Riktlinjer och rutiner
Föreskrifterna om kvalitet i socialtjänsten ställer krav på att socialtjänsten ska utarbeta och fastställa de
rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalité. Underlaget i förvaltningens verksamhetsuppföljning
visar att ett ökat systematiskt förbättringsarbete utgör en viktig grund för arbetet med att säkerställa att
förvaltningen har de rutiner som krävs. Exempelvis har arbetet med att standardisera förvaltningens
processer, ständiga förbättringar, avvikelsehantering, samt synpunkts och klagomålshantering medfört att
flera nya rutiner har upprättats och att redan befintliga rutiner har reviderats.
För säkerställa en effektiv och kvalitetssäkrad dokumenthantering har socialförvaltningen upprättat ”Riktlinjer
för styrande dokument och dokumenthantering”. Riktlinjerna beskriver bland annat hur styrande dokument
ska namnges, utformas och tillgängliggöras. Under året har arbetet med att implementera och säkerställa att
riktlinjerna följs fortsatt.
Våld i nära relationer
Socialtjänsten ansvarar för stöd och hjälp till våldsutsatta och barn som har bevittnat våld. Under året antog
Socialnämnden Handlingsprogram 2017-2021 för våld i nära relationer (2017.165 SN).
Handlingsprogrammet slår fast inriktningen för individ- och familjeomsorgens insatser för barn, ungdomar
och vuxna som lever i våld i nära relationer. Handlingsplanen 2017-2018 för våld i nära relationer beskriver
konkret vad, hur och när olika aktiviteter ska genomföras samt vem som ansvarar för dem.
Nytt verksamhetssystem
Under året har införandet av ett nytt verksamhetssystem Tieto Life Care planerats. Tieto Life Care som införs
2018 är en gemensam lösning för socialtjänst som med sitt processtyrda arbetsflöde förenklar och är
tidsparande för handläggaren, vilket frigör mer tid till klientarbete.
Ökat fokus på meningsfull sysselsättning inom boende socialpsykiatri
Inom boende socialpsykiatri har ett stort fokus under året varit att säkerställa en individuell och meningsfull
sysselsättning för den enskilde. För att ytterligare utveckla arbetet och möjligöra samordning mellan
förvaltningens enheter kommer en sysselsättningsansvarig att anställas inom förvaltningen under nästa år.
Verksamhets- och organisationsförändringar
Familjerätten i Alingsås kommun utökades under året till att även möta invånare i Vårgårda kommun och ett
avtal har slutits med Vårgårda kommun. Med anledning av det har flera anpassningar av verksamheten
gjorts och nya rutiner har upprättats.
Under hösten har det pågått ett arbete med att förbereda funktionshinderverksamhetens övergång till vårdoch äldreomsorgsnämnden utifrån handlingsplan EFFEKT.
From 2018 har en ny organisation beslutats i socialförvaltningen. Den nya organisationen syftar bland annat
till att främja ett mer processorienterat arbetssätt, samt skapa ökade förutsättningar för helhetssyn och
samordning inom förvaltningen.
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10. Sammanställning och analys
God kvalitet för socialtjänsten i Alingsås omfattar följande kvalitetsområden: självbestämmande och
integritet, helhetssyn och samordning, trygghet och säkerhet, kunskapsbaserad verksamhet
tillgänglighet och effektivitet. Vid analys och identifiering av förvaltningens styrkor respektive viktigaste
utvecklings- och förbättringsområden har kvalitetsområdena för god kvalitetet varit utgångspunkt.

Självbestämmande och integritet
Med självbestämmande och integritet menas att den enskilde är delaktig, har inflytande och ges möjlighet till
egna val.
Underlaget till kvalitetsberättelsen visar att det sker ett aktivt och medvetet arbete inom nämndens
verksamheter för att stärka den enskildes självbestämmande och integritet. Under året har förvaltningen
fortsatt att vidareutveckla arbetet med brukarundersökningar, genomförandeplaner, brukaråd, och husmöten.
Andra förekommande former för brukarinflytande inom förvaltningen är exempelvis råd för
funktionshinderfrågor, standardiserade bedömningsinstrument, synpunktshantering, samordnade individuella
planer, verksamhetsinformation på kommunens webbplats, samt samverkan med brukarorganisationer.
Utifrån resultatet i Öppna jämförelser görs bedömningen att det finns goda förutsättningen för
självbestämmande och integritet inom de flesta av förvaltningens verksamheter.
Resultatet i brukarundersökning IFO myndighetsutövning visar att en stor andel brukare anser att
socialsekreterarna frågar brukaren efter deras synpunkter om hur deras situation skulle kunna förändras,
medan en lägre andel tycker att de i stor eller mycket stor utsträckning har kunnat påverka vilken hjälp de
har fått. När det gäller brukarnas upplevelse att kunna påverka vilken hjälp man fått ligger snittet kvar på
samma nivå som 2016. Den grupp som svarat betydligt lägre på den frågan än föregående år är
ensamkommande barn och ungdomar, vilket säkerligen påverkar det sammantagande värdet för området Inflytande. En förklaring kan vara att upplevelsen av att inte kunna påverka är ett resultat av den ovisshet
som målgruppen har ställts inför under året.
Sammanfattningsvis visar resultatet i brukarundersökning funktionshinder att andelen brukare som tycker att
de får bestämma saker som är viktiga hemma eller på sin dagliga verksamhet är relativt högt inom samtliga
verksamhetsområden. En stor förbättring ses särskilt inom området boende med särskild service när det
gäller andelen brukare som tycker att de får bestämma saker som är viktiga hemma.
Resultatet i brukarundersökning funktionshinder visar också att andelen brukare som tycker att de får den
hjälp som de behöver är relativt högt inom samtliga verksamhetsområden, med ett undantag från
gruppbostad LSS som också har ett lågt resultat i jämförelse med andra kommuner.

Helhetssyn och samordning
Helhetssyn utgår från den enskildes samlade livssituation. Då den enskilde har behov av tjänster som
bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare/professioner är dessa samordnade. Det finns tydlig
ansvarfördelning. Tjänsterna präglas av kontinuitet.
I Öppna jämförelser är helhetssyn och samordning ett av de kvalitetsområden där det finns flest
förbättringsområden. Förbättringsområdena rör främst förekomsten av rutiner för extern samverkan.
Under året har flera förändringar genomförts i verksamheten för att underlätta samarbete och helhetssyn,
bland annat har initiativ tagits till att förbättra insatserna inom arbetsmarknadsenheten för personer med
försörjningsstöd. Vidare har formerna för intern samverkan mellan enheterna inom individ- och
familjeomsorgen tydliggjorts. Det processorienterade arbetssätt som införs i och med socialförvaltningens
omorganisation förväntas också bidra till ökad helhetssyn och samordning.
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Under året bildades SAMLA som är en samverkansorganisation för nära vård i Alingsås och Lerum. Arbetet
inom SAMLA utgår från ”Samverkansplan för hälsa och den nära vården inom SAMLA – området Alingsås –
Lerum.
Inom BUS nämndernas samverkan kring barn och unga har ett utvecklingsarbete genomförts för att
kartlägga och förbygga insatser för elever som riskera tappa motivationen, elever med hög skolfrånvaro
samt unga utan sysselsättning eller utbildning.
From mars 2018 finns en förvaltningsövergripande samordnare för våld i nära relationer inom förvaltningen. I
samordnarens uppdrag ingår bland annat att driva, leda och samordna arbetet med handlingsplan 20172018 för våld i nära relationer. Därutöver kommer samordnaren att kartlägga utvecklingsbehoven i
förvaltningen och tillsammans med den interna samverkansgruppen för VINR prioritera satsningar för de
kommande åren.
Inom förvaltningen pågår ständigt ett aktivt och medvetet arbete för att öka samverkan både internt och
externt och där arbetet med att standardisera förvaltningens processer och att införa ett processorienterat
arbetssätt bedöms ge ytterligare verktyg för att öka systematiken i detta arbete. Trots det är
socialförvaltningens bedömning att det finns ett fortsatt behov av att vidareutveckla samverkan internt både
mellan förvaltningens olika avdelningar och med andra nämnder, samt externt mellan socialförvaltning andra
huvudmän särskilt sjukvård och primärvård.

Trygghet och säkerhet
Trygghet och säkerhet innebär att tjänsterna utförs enligt gällande regelverk. Tjänsterna är transparanta
vilket innebär förutsägbarhet och möjlighet till insyn. Risk för kränkning, försummelse, fysisk eller psykisk
skada förhindras genom förebyggande arbete.
Resultatet i Öppna jämförelse visar att de förutsättningar som undersöks inom kvalitetsområdet trygghet och
säkerhet förkommer i olika stor utsträckning inom förvaltningens olika verksamhetsområde. Inom
kvalitetsområdet trygghet och säkerhet är förutsättningarna för god kvalitet högst inom ekonomiskt bistånd
och den sociala barn- och ungdomsvården.
När det gäller brukarens upplevelse av om socialsekreteraren visar stor förståelse för deras situation ligger
resultatet kvar på samma nivå som 2016.
Resultatet i brukarundersökning funktionshinder visar att andelen brukare som känner sig trygga med
personalen har ökat inom boendestödet och sysselsättning SoL. Resultatet visar även att andelen brukare
som aldrig känner sig rädda för något hemma har ökat inom gruppbostad LSS
En ökning ses också när det gäller andelen brukare som upplever att personalen pratar så att de förstår
inom särskild service SoL, gruppbostad LSS och boendestöd, samt när det gäller andelen brukare som
upplever att personalen inom verksamheten bryr sig om dem inom boende särskilde service SoL och
boendestöd.
Däremot ses en försämring när det gäller andel brukare som aldrig känner sig rädda för något inom daglig
verksamhet och när det gäller andelen brukare som känner sig trygga med personalen inom gruppbostad
LSS. Resultaten är också låga i jämförelse med andra kommuner. Vidare är antalet boendeplatser där hot
och våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex senaste månaderna fortfarande lågt.
Sammanställningen av inkomna lex Sarah rapporter och synpunkter och klagomål visar att antalet lex Sarah
rapporter har ökat jämfört med föregående år, medan antalet inkomna klagomål och synpunkter ligger kvar
på i stort sätt samma nivå som föregående år.
Under året har individ- och familjeomsorgen fortsatt prioriterat arbetet med att erbjuda en rättssäker
handläggning. Förvaltningen har också arbetat på olika nivåer med att systematiskt följa upp utvecklingen av
antalet orosanmälningar och att ärenden handläggs inom lagstagad tid.
Vid tillsynen som genomfördes vid socialnämndens hem för vård eller boende för barn och unga (HVB)
påtalade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) brister i verksamhetens utformning och dokumentation av
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lämplighetsbedömningar. För att säkerställa att lämplighetsbedömningar görs och dokumenteras enligt
gällande föreskrifter och allmänna råd har nya rutiner för lämplighetsbedömningar upprättats och
implementerats under året och numera genomförs lämplighetsbedömningar på förvaltningens hem för vård
eller boende för barn och unga och stödboende.
En viktig förutsättning för att nämnden ska kunna följa upp om verksamhetens tjänster utförs med god
kvalitet är att ledningssystemets alla delar införs. Under året har ett prioriterat område varit att införa digital
avvikelsehantering, vilket förväntas effektivisera och förenkla arbetat med att ta emot, utreda, sammanställa
samt analysera brister i verksamheten. Ett annat prioriterat område har varit att upprätta och implementera
rutiner för att ta om hand om icke förväntande händelser (avvikelser) för att minska risken för att det inträffar
missförhållande eller allvarliga missförhållanden. Vidare har arbetet med att implementera förvaltningens
riktlinjer och rutiner för dokumentstyrning och dokumentförvaring fortsatt.
Under 2018 kommer fokus ligga på att skapa ett förvaltningsövergripande arbetssätt och en struktur för att
fastställa, beskriva och dokumentera förvaltningens processer. Därutöver kommer förvaltningen
vidareutveckla arbetet med riskanalys och egenkontroll, genom att ta fram rutiner för riskanalyser vid
fastställandet av processer och vid förändringar i verksamheten och genom att utforma en struktur för intern
tillsyn och uppföljning av utförare. Vidare finns ett fortsatt behov av att säkerställa att nämndens riktlinjer för
hantering av avvikelse avseende synpunkter och klagomål följs.

Kunskapsbaserad verksamhet
Kunskapsbaserad verksamhet innebär att tjänsterna utförs i enlighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet, samt att den enskildes erfarenheter tas till vara. Som exempel kan det röra sig om att
verksamheten använder manualbaserade metoder och samverkar med forskning och högskola.
Inom förvaltningen används flera kunskapsbaserade metoder och insatser. Nya metoder har införts under
året, parallellt som arbetet med att vidareutveckla arbetet och implementera redan befintliga metoder har
fortsatt.
Det som fortsatt saknas är bland annat möjligheten att utvärdera verksamheten genom systematisk
uppföljning på gruppnivå. För att få stöd i arbetet med att implementera nya arbetssätt som leder till en
evidensbaserad praktik har delar av förvaltningen deltagit i en fortbildning i evidensbaserad praktik. Med
utgångspunkt i fortbildningen kommer förvaltningens under nästa år att ta fram en plan för hur förvaltningen
ska kunna arbeta med systematiskt uppföljning på gruppnivå.
I Socialnämndens väsentlighets- och riskanalys har möjlighetet att rekrytera personal med rätt kompetens
identifierats som ett riskområde. Med anledning av det kommer förvaltningen särskilt att följa upp att
förvaltningens rekryteringsprocess ger resultat under 2018.

Tillgänglighet
Med tillgänglighet menas bland annat att det ska vara lätt att ta kontakt med socialtjänsten och vid behov få
del av tjänsterna inom rimlig tid. Information och kommunikation ska vara begriplig och anpassad efter olika
gruppers och individers behov. Kommunikationen mellan den enskilde och professionen präglas av
ömsesidighet och dialog. Verksamheterna är fysiskt tillgängliga.
I Öppna jämförelse uppnår Alingsås kommun mycket goda resultat avseende tillgänglighet.
Resultatet i brukarundersökning IFO visar att flertalet tycker att det lätt att få kontakt med socialsekretaren
via telefon, sms eller epost. Även resultatet i servicemätningen ger en positiv bild avseende tillgänglighet via
epost inom individ- och familjeomsorgen, däremot ger resultatet en annan bild vad gäller tillgänglighet via
telefon.
För avdelningen för funktionsstöd visas tvärtom en positiv bild i servicemätningen vad det gäller
tillgängligheten via telefon och en annan bild vad gäller tillgängligheten via epost.
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Information och kommunikation ska vara begriplig och anpassad efter olika målgruppers behov. Resultatet i
brukarundersökningen IFO visar att en större andel upplever att informationen som lämnas av
socialsekreterare är lätt att förstå. Resultatet i brukarundersökning visar att andelen brukare som upplever
att personalen pratar så att de förstår är högst inom Sysselsättning SoL och lägst inom Gruppbostad LSS.
Ett annat sätt att undersöka om enskilda får del av socialtjänstens tjänster inom rimlig tid är att mäta
utredningstiden. Nämnden har särskilt följt upp utredningstiderna inom individ- och familjeomsorgen under
året, vilket kan ha påverkat att handläggningstiderna inom barn och unga ligger kvar på samma nivå trots
stora volymökningar, och att utredningstiderna har förkortats för vuxna med missbruksproblematik. Däremot
ses en ökning av utredningstiden för beslut om LSS.
För att verksamheten ska uppfattas som tillgänglig finns också behov av att regelbundet se över innehållet
på webbsidor, uppdatera information och använda nya digitala utvecklingsalternativ inom verksamheten.
Under 2017 beviljade kommunstyrelsen socialnämnden medel från innovationsfonden för bland annat
digitaliserat försörjningsstöd och digital tidbokning till socialtjänstens reception.

Effektivitet
Effektivitet innebär att resurserna utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål för verksamheten.
Att fastställa sambandet mellan insats och effekt är inte alltid enkelt och det är olika svårt i olika delar av
verksamheten.
Ett sätt att säkerställa att de insatser som ges ger önskad effekt är att fortsätta att vidareutveckla arbetet
med att följa nationella riktlinjer, evidensbaserade metoder, standardiserade arbetssätt och ta tillvara
brukarnas synpunkter och erfarenheter. Ett annat sätt att öka resurseffektivitet och kvalitet är att fortsatt
vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Detta sker bland annat genom införandet av ett
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, arbetet med ständiga förbättringar, samt genom
brukarundersökningar. Det processorienterade arbetssätt som införs i och med socialförvaltningens
omorganisations förväntas också leda till effektivare processer. Därutöver förväntas införandet av ett nytt
verksamhetssystem Tieto Life Care samt nya lösningar inom teknik också kunna bidra till en effektivare
arbetssätt.
Ett tydligt exempel på att ett ökat systematisk kvalitetsarbete kan bidra till att öka resurseffektivitet är det
utvecklingsarbetet som skett inom verksamheten för barn och unga. Trots att antalet orosanmälningar
nästan har fördubblats under perioden 2015-2017 har verksamheten lyckats säkerställa att utredningar
genomförs inom lagstadgad tid, samtidigt som utredningstiden har legat kvar på samma nivå som tidigare
eller till viss del minskat. Åtgärder har också lett till att mer tid har kunnat frigörs till att följa upp olika
ärenden.
Av de nyckeltal som redovisas i underlaget till kvalitetsberättelsen så refererar nyckeltalen kvalitetsaspekter
LSS och ej återaktualiserade (barn, unga, personer med försörjningsstöd och vuxna med
missbruksproblematik) inom ett år efter avslutad insats till kvalitetsområdet effektivitet. För nyckeltalet
kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende ses en viss försämring jämfört med föregående år. För
andelen ej återaktualiserade ett år efter avslutat insats ses i huvudsak en positiv utveckling.
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Identifierade utvecklingsområden
Utifrån underlaget i kvalitetsberättelsen görs bedömningen att det pågår ett aktivt och kontinuerligt arbete
med att förbättra kvaliteten inom nämndens olika verksamheter och områden.
Områden där socialförvaltningen ser störst behov av fortsatt vidareutveckling är:


Trygghet och säkerhet – Färdigställa och vidareutveckla arbetet med processer, riskanalys samt
uppföljning av utförare inom ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.



Helhetssyn och samordning – Fortsatt vidareutveckla arbetet med intern och extern samverkan.



Kunskapsbaserad verksamhet – Fortsatt prioritera arbetet med personal- och kompetensförsörjning,
samt systematisk uppföljning av insatser på gruppnivå.
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Bilaga 1

Förteckning över gällande författningar mm, för socialförvaltningen Alingsås, aktualitet
2018-03-22
Nedan redovisas en lista över lagar och föreskrifter samt handböcker för rättstillämpning och nationella
riktlinjer. Aktualitet: 2017-02-27 (revidering av 2014-08-23, 2015-02-23, 2017-02-27).
Nya författningar 2016-04-20 – 2017-02-27 tom är gråmarkerade.
Enligt bestämmelserna i SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete definieras
kvalitet enligt följande: Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar
och andra föreskrifter om socialtjänst, stöd-och service för vissa funktionshindrade och hälso-och sjukvård
och beslut som meddelas med stöd av sådana föreskrifter.”

Lagar som inte är specifika för socialtjänst
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Förvaltningslagen (1986:223)
Lag om valfrihetssystem (LOV, 2008:962))
Lag om offentlig upphandling (LOU, 2007:1 091)
Lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård och boende som tar emot barn (2007:171)
Lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47)
Lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar (1992:1 068)
Arkivlag (1990:782)

Lagar socialtjänst
Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453)
Socialtjänstförordningen (2001:937)
Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU, 1990:52))
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM, 1988:870))
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 1993:387)
Förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:1 090)
Föräldrabalken (1949:381) kap 1-3, 4,6 och 15.
Lag om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167)
Lag om medling vid anledning av brott (2002:445)
Lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454)
Förordning om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:637)
Lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47)
Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1 404)
Lag om god man för ensamkommande barn (2005:429)
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Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
Socialtjänst
 HSFL-FS 2016:55 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende
SOSFS 2005:27 Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av
patienter i sluten vård HSLF-FS, 2017:23 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:27) om samverkan vid
in- och utskrivning av patienter i sluten vård
SOSFS 2007:10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering
och rehabilitering, HSLF-FS 2017:19 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om
samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbetet, HSLF-FS 2017:12 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
 SOSFS 2011:13. Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter, HSLF-FS 2016:2 Ändring i
föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter
 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd
kan utföras som egenvård
SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah, SOSFS 2013:16 Ändring i
föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:5) om lex Sarah
 SOSFS 2014:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Våld i nära relationer
 SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Dokumentation i verksamhet som bedrivs
med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, HSLF-FS 2016:89 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden
(SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
 HSFL-FS 2016:61 Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer
 HSLF-FS 2016:98 Om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud



Socialtjänst-barn-och unga
SOSFS 1997:15 Tillämpning av lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga.
 SOSFS 2013:24 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2003:15) om socialnämndens skyldighet att föra
förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem
SOSFS 2006:20 Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar vid behov av ny
vårdnadshavare
SOSFS 2008:30 Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga
lagöverträdare
SOSFS 2012:11 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och
unga i familjehem, jourhem eller hem för vård och boende
SOSFS 2014:6 Socialstyrelsens allmänna råd. Handläggning av ärenden som gäller barn och unga
HSLF-FS 2017:79 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra vissa
arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård
 HSLF-FS 2016:3 Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och
unga (grund & ändring, internetversion)
 HSLF-FS 2016:55 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende
 HSLF-FS 2016:56 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om stödboende

Socialtjänst-ekonomi
 SOSFS 2013:1 Ekonomiskt bistånd, HSLF-FS 2017:10 Ändring i allmänna råden (SOSFS 2013:1)


HSLF-FS 2015:30 Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd

Socialtjänst-funktionshinder
SOSFS 2002:8 Socialstyrelsens allmänna råd om avgifter inom äldre- och handikappomsorg
SOSFS 2002:9 Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS , HSLF:2016:2 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:9) om
bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS
 SOSFS 2005:21 Socialstyrelsens föreskrifter om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik
om stöd och service till vissa funktionshindrare:, HSFL-FL 2016:48 Socialstyrelsens föreskrifter om
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ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgiftertill statistik om
stöd och service till vissa funktionshindrade)
SOSFS 2008:32 Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och
uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder
SOSFS 2012:6 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för barn
eller ungdomar enligt LSS
 SOSFS 2014:2 Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till
personer med funktionshinder.

Socialtjänst: adoption, faderskap, vårdnad, boende, umgänge.
SOSFS 2015:9 Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1989:20) om hälsoundersökning av utländska
adoptivbarn
SOSFS 2008:8 Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om
adoption (ändring 2014:8)
 SOSFS 2014:8 Ändring i allmänna råden (SOSFS 2008:8) om socialnämndens handläggning av
ärenden om adoption
SOSFS 2011:2 och SOSFS 2011:3 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens
utredning och fastställande av faderskap och föräldraskap
SOSFS 2012:13 Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS
1993:11 gällande medicinsk åldersutredning av invandrarbarn och adoptivbarn
SOSFS 2012:4 Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad,
boende och umgänge
 SOSFS 2006:20 Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare


Handböcker från Socialstyrelsen- med stöd för rättstillämpning
















Adoption- Handbok för socialtjänstens handläggning av internationella och nationella adoptioner, 201409-24
Adoption – Handbook for the Swedish social services 2009-01-01
Anmälan oro för barn- Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare 2014-06-11
Utreda barn och unga-Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen 2015-01-14
Barn-och unga i familjehem och HVB, Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter, 2013-01-08
Barn och unga som begår brott- Handbok för socialtjänsten, 2009-01-01
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS- Stöd för rättstillämpning och handläggning, 2007-0101
Ekonomiskt bistånd- Handbok för socialtjänsten, 2013-12-19
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, 2015-01-30.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete- Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna
råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 2012-06-29
Lex Sarah- Handbok för tillämpning av bestämmelserna om Lex Sarah, 2015-01-12
Om barnet behöver ny vårdnadshavare, 2006-01-01 ( Handböcker och andra publikationer inom
familjerätt och familjerådgivning finns hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd)
Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning- Handbok för rättstillämpning vid handläggning och
utförande av LSS-insatser, 2014-04-04
Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete md våld i nära relationer 2016-637
Vårdnad boende och umgänge- Handbok-stöd för rättstillämpning och handläggning inom
socialtjänstens familjerätt, 2012-07-13. ( Handböcker och andra publikationer inom familjerätt och
familjerådgivning finns hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd)

Nationella riktlinjer


Nationella riktlinjer Missbruk Beroende, 2015 (Riktlinjerna är en revidering av Nationella riktlinjer för
missbruks- och beroendevård från 2007.)
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Bilaga 2

GAP-analys ledningssystem enligt SOSFS 2011:9
Datum: 2018-03-22

Delar i ledningssystemet

Dagens status

Behov av utveckling

1

En ram för ledningssystemet finns

Antogs av SN 2014-09-23 §
88

2

Lagar är inventerade

Inventering genomförd 201408-23, reviderad 2016-04-20
och 2017-03-22, 2018-03-22

3

Kvalitet är definierat

Definierat i ”Ledningssystem
för systematiskt
kvalitetsarbete
grundstruktur/ramverk enligt
SOSFS 2011:9”

4

Mål är tydliggjorda

Tydliggörs i socialnämndens
flerårsstrategi, arbetsplaner,
chefsöverenskommelse och
medarbetaröverenskommelse

5

Ledningssystemet är anpassat för
verksamheten

Ansvar är tydliggjort

Tydliggörs i
chefsöverenskommelse
medarbetaröverenskommelse,
samt i upprättade riktlinjer och
rutiner för ledningssystemets
olika delar, samt i
förvaltningens
introduktionsmaterial för
chefer

Fortsatt implementera
förvaltningens
introduktionsmaterial för
chefer

7

Processer som behövs för att säkra
verksamhetens kvalitet är identifierade

Ett arbete med att
standardisera förvaltningens
processer har pågått inom
ramen för förvaltningens
arbete med styrkort sedan
2016. From 2018 har en ny
organisation beslutats, som
syftar till ett främja ett mer
processorienterat arbetssätt.

Upprätta ett
förvaltningsövergripande
system för att
fastställa/beskriva/
dokumentera
förvaltningens processer

8

Processer som behövs för att säkra
verksamhetens kvalitet är kartlagda

Punkt 8-16 se punkt 7

Punkt 8-16 se punkt 7

9

I processen är de aktiviteter som ingår
identifierade

10

I processen är aktiviteternas inbördes
ordning bestämd

11

För varje aktivet är rutiner utarbetade och
fastställda för att säkra kvalitet

12

För varje process är ansvaret tydligt

13

För varje process är tillvägagångssättet
beskrivet

14

Processer för samverkan är identifierade

6
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Viktning
utifrån
Prioritering
grönt,
gult, rött

Delar i ledningssystemet

15

Det framgår av processerna hur
samverkan ska bedrivas i den egna
verksamheten

16

Det framgår genom processerna och
rutinerna hur samverkan med andra
verksamheter/myndigheter/föreningar ska
ske

17

Systematiskt förbättringsarbete är
tydliggjort

Dagens status

Behov av utveckling

Sker genom förvaltningens
arbete med ständiga
förbättringar, samt genom
förvaltningens hantering av
avvikelser.
Upprätta rutiner för
riskanalyser i samband
med fastställdande av
processer, samt rutiner
för riskanalys och
riskhantering vid
förändringar i
verksamheten.

18

Riskanalys är utarbetad

Risk och väsentlighetsanalys
genomförs inför framtagande
av socialförvaltningens
flerårsstrategi och
internkontroll.

19

Det är tydligt var, när och vem som är
ansvarig för att riskanalys ska
genomföras

Tydliggjort vid - Risk och
väsentlighetsanalys i
samband med
socialförvaltningens
flerårsstrategi och
internkontroll.

Se punkt 18

I riskanalysen uppskattas sannolikhet och
konsekvens

Sannolikhet och konsekvens
uppskattas vid- risk och
väsentlighetsanalys i
samband med
socialförvaltningens
flerårsstrategi och
internkontroll.

Se punkt 18

21

Egenkontroll är utarbetad

Genomförs och redovisas i
socialnämndens
kvalitetsberättelse, samt
genom månadsuppföljning
och analys till nämnden.

22

Vad som ingår i egenkontrollen är
tydliggjort

23

Frekvens och omfattning för egenkontroll
är tydlig

24

System för uppföljning av utförare finns

25

System för avvikelser är utarbetat

Riktlinjer för
avvikelsehantering har
utarbetats

26

System för synpunkter och klagomål finns

Riktlinjer för synpunkter och
klagomål finns

27

System för rapportering och utredning av
händelser finns

Ingår i riktlinjer för Lex Sarah

28

Sammanställning sker av inkomna
rapporter, klagomål och synpunkter

Sker i förvaltningens
kvalitetsberättelse, samt vid
vårbokslut och
delårsuppföljning

20

Utforma metod/struktur
för intern tillsyn
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Viktning
utifrån
Prioritering
grönt,
gult, rött

Delar i ledningssystemet

Dagens status

Behov av utveckling

29

Analys sker av inkomna rapporter,
klagomål och synpunkter för att se
mönster och trender

Sker i samband med
förvaltningens
kvalitetsberättelse, samt vid
vår bokslut och
delårsuppföljning

30

Sammanställningen och analysen är
kopplade till åtgärder i verksamheten

Sker i förvaltningens
kvalitetsberättelse, samt vid
vårbokslut och
delårsuppföljning

31

Sammanställningen och analysen är
kopplade till åtgärder av processer och
rutiner

Sker i förvaltningens
kvalitetsberättelse, samt vid
vårbokslut och
delårsuppföljning

32

Personalens medverkan är tydliggjord

Tydliggörs i ”Ledningssystem
för systematiskt
kvalitetsarbete
grundstruktur/ramverk enligt
SOSFS 2011:9” samt i
specifika riktlinjer och rutiner
inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet

33

Arbetet med att säkra kvaliteten
dokumenteras

En årlig kvalitetsberättelse
upprättas

34

Dokumentationsskyldigheten är
tydliggjord

Tydliggörs i riktlinjer och
rutiner för det systematiska
kvalitetsarbetet

35

En patientsäkerhetsberättelse finns
utarbetad

Upprättas av VÄN

36

Ledningssystemet är antaget

Antogs av SN 2014-09-23 §
88

37

Ledningssystemet är implementerat och
känt i organisationen

Graden av implementering
och kännedom om för
ledningssystemets olika delar
varierar inom förvaltningen.

38

Rutiner finns för att uppdatera och hålla
systemet levande

Ingår i utvecklingsledares
kvalitets uppdrag

Fortsatt implementera
och göra alla delar i
ledningssystemet kända
Fortsatt standardisera
ledningssystemets
processer, samt
upprätta riktlinjer och
rutiner för de delar i
ledningssystemet där
det saknas.
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Viktning
utifrån
Prioritering
grönt,
gult, rött

Bilaga 3

Förbättringsområde Öppna jämförelse 2017
Nedan redovisas en lista över förutsättningar som efterfrågats inom Öppna jämförelser och som saknas
inom Alingsås kommun, fördelat på kvalitetsområde och verksamhetsområdet.
(Siffran inom parantes efter varje indikator redovisar andel kommuner i riket som svarat JA på indikatorn)
Tillgänglighet
Ekonomiskt bistånd
1.

Erbjuder enklare hushållsekonomisk rådgivning(78)

Helhetssyn och samordning
Ekonomiskt bistånd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aktuell rutin för samordning med missbruk (69)
Aktuell rutin för samordning med socialpsykiatri(43)
Aktuell rutin för samordning med LSS (barn och vuxna)(33)
Aktuell överenskommelse om samverkan med Försäkringskassan (35)
Aktuell överenskommelse om samverkan med primärvård (31)
Aktuell överenskommelse om samverkan med vuxenpsykiatri (32)
Aktuell överenskommelse i enskilda ärenden - bostadsföretag/hyresvärdar (33)

Missbruk och beroendevård
1.
2.
3.
4.

Aktuell rutin för samordning med ekonomiskt bistånd (69)
Aktuell rutin för samordning med socialpsykiatri (54)
Aktuell rutin för samordning med barn och unga (59
Aktuell överenskommelse med landsting(56)

Social barn- och ungdomsvård
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aktuell rutin för samordning med missbruk (59)
Aktuell rutin för samordning med socialpsykiatri (38)
Aktuell överenskommelse om samverkan med barn- och ungdomshabilitering (43)
Aktuell överenskommelse om samverkan med förskola (52)
Aktuell överenskommelse om samverkan med skola (53)
Aktuell överenskommelse om samverkan med Statens institutions-styrelse (17)
Aktuell överenskommelse om samverkan med Polis (40)
Aktuell överenskommelse om samverkan med Migrationsverket (18)

Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aktuell rutin för samordning med ekonomiskt bistånd - LSS (barn och vuxna) (33)
Aktuell överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen - LSS-vuxna (13)
Aktuell överenskommelse om samverkan med Försäkringskassan - LSS-barn (11)
Aktuell överenskommelse om samverkan med Försäkringskassan - LSS-vuxna (15)
Aktuell överenskommelse om samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin - LSS-barn (35)
Aktuell överenskommelse om samverkan med barn- och ungdomsmedicin - LSS-barn (29)
Aktuell överenskommelse om samverkan med barn- och ungdomshabilitering - LSS-barn (34)
Aktuell överenskommelse om samverkan med vuxenpsykiatri - LSS-vuxna (33)
Aktuell överenskommelse om samverkan med vuxenhabilitering - LSS-vuxna (27)

Stöd till personer med funktionsnedsättning
(socialpsykiatri)
1.
2.
3.
4.
5.

Aktuell rutin för samordning med ekonomiskt bistånd (43)
Aktuell rutin för samordning med missbruk (54)
Aktuell rutin för samordning med barn och unga (38)
Aktuell överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen (22)
Aktuell överenskommelse om samverkan med Försäkringskassan (21)

34
Page 65 of 127

Våld i nära relationer
1.
2.
3.
4.
5.

Aktuell överenskommelse om samverkan med primärvård (22)
Aktuell överenskommelse om samverkan med vuxenpsykiatri (20)
Aktuell överenskommelse om samverkan med akutmottagningar (20)
Aktuell överenskommelse om samverkan med ungdomsmottagningar (20)
Aktuell överenskommelse om samverkan med polisen (25)

Kunskapsbaserad verksamhet
Ekonomiskt bistånd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Strukturerad utredningsmall som inkluderar barns situation används i alla utredningar(78)
Använder standardiserade bedömningsmetoden FIA(16)
Använder standardiserad bedömningsmetod för att upptäcka riskfylld alkoholkonsumtion(45)
Använder standardiserad bedömningsmetod för att upptäcka drogrelaterade problem(34)
Använt resultat från systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling (19)
Genomfört systematisk uppföljning med ett könsperspektiv (11)
Använt resultat från systematisk uppföljning med ett könsperspektiv för verksamhetsutveckling (9)

Missbruk och beroendevård
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld – missbruk (50)
Erbjuder Individuell Case Management - Integrerade team (39)
Erbjuder Individuell Case management - Strengths model (23)
Använt resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling - bor med barn (6)
Använt resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling - unga vuxna (9)
Använt resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling - 65 år eller äldre (7)
Använt resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling - de som har kontakt med beroendevård/psykiatri (7)
Genomfört systematisk uppföljning med ett könsperspektiv (16)
Använt resultat från systematisk uppföljning med ett könsperspektiv till verksamhetsutveckling (10)
Uppföljning utifrån standardiserad bedömnings-metod (Delvis) (27)

Social barn- och ungdomsvård
1.
2.

Aktuell samlad plan handläggarnas kompetens-utveckling (25)
Handläggare som utreder barn som utsatts för eller bevittnat våld har fått vidareutbildning på högskolenivå om våld i nära relation
det senaste året (19)
3. Erbjuder minst en manualbaserad insats - psykosocial behandling (35)
4. Använder minst en bedömningsmetod - utagerande beteende(27)
5. Använder minst en bedömningsmetod - föräldra-förmåga (8)
6. Använder standardiserade bedömnings-metoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna - barn och
unga (61)
7. Använt resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling inom öppenvård(11)
8. Använt resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling inom dygnsvård (8)
9. Genomfört systematisk uppföljning med ett könsperspektiv inom öppenvård(7)
10. Genomfört systematisk uppföljning med ett könsperspektiv inom dygnsvård (5)
11. Använt resultat från systematisk uppföljning med ett könsperspektiv till verksamhetsutveckling inom öppenvård(78)
12. Använt resultat från systematisk uppföljning med ett könsperspektiv till verksamhetsutveckling inom dygnsvård(82)

Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aktuell samlad plan handläggarnas kompetensutveckling - LSS-barn (34)
Aktuell samlad plan handläggarnas kompetensutveckling - LSS-vuxna (33)
Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld -LSS-barn (40)
Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld - LSS-vuxna (40)
Använt IBIC (Individens behov i centrum) vid alla utredningar (LSS-vuxna)(9)
Använt IBIC (Individens behov i centrum) vid alla uppföljningar (LSS-vuxna)(9)
Använder standardiserade bedömnings-metoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna - LSSvuxna (34)
8. Använder standardiserad bedömnings-metod för att upptäcka riskfylld alkohol-konsumtion - LSS-vuxna (8)
9. Använder standardiserad bedömnings-metod för att upptäcka drogrelaterade problem - LSS-vuxna(7)
10. Använt resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling - LSS (barn och vuxna) (6)
11. Genomfört systematisk uppföljning med ett könsperspektiv LSS (barn och vuxna)(1)
12. Använt resultat från systematisk uppföljning med ett könsperspektiv till verksamhetsutveckling- LSS (barn och vuxna) (1)

Stöd till personer med funktionsnedsättning (Socialpsykiatri)
1.
2.
3.
4.
5.

Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld – Socialpsykiatri (41)
Använt IBIC (Individens behov i centrum) vid alla utredningar (8)
Använder IBIC (Individens behov i centrum) vid alla uppföljningar (5)
Erbjuder social färdighetsträning - Ett självständigt liv (ESL) (52)
Erbjuder IPS-Supported Employment (40)
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Erbjuder Case Management i form av integrerade team (39)
Använder standardiserad bedömningsmetod för att upptäcka riskfylld alkohol-konsumtion (29)
Använder standardiserad bedömningsmetod för att upptäcka drogrelaterade problem (24)
Använt resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling (8)
Genomfört systematisk uppföljning med ett könsperspektiv (5)
Använt resultat från systematisk uppföljning med ett könsperspektiv till verksamhetsutveckling (4)

Våld i nära relationer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aktuell samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling - våld i nära relationer (barn) (34)
Handläggare som utreder barn som utsatts för eller bevittnat våld har under det senaste året fått vidareutbildning på högskolenivå
om våld i nära relation det senaste året (19)
Handläggare som utreder vuxna har under det senaste året fått vidareutbildning på högskolenivå om våld i nära relationer (28)
Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld – missbruk(50)
Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld – socialpsykiatri (41)
Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld - LSS-barn (40)
Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld - LSS-vuxna (40)
Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld – äldreomsorg (37)
Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld - våld i nära relationer-vuxna(53)
Erbjuder stödsamtal med biståndsbeslut till kvinnor som utövat våld (66)
Använder standardiserade bedömnings-metoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna - barn och
unga (61)
Använder standardiserade bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna - LSS-vuxna
(34)
Använder standardiserade bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna äldreomsorg (29)
Använder standardiserad bedömningsmetod för att upptäcka riskfylld alkohol-konsumtion(43)
Använder standardiserad bedömningsmetod för att upptäcka drogrelaterade problem (35)

Självbestämmande och integritet
Ekonomiskt bistånd
1.

Genomförandeplanen har följts upp minst var tredje månad för alla (Delvis) (15)

Missbruk och beroendevård
1.

Aktuell rutin - erbjuda enskilda att ta med stödperson på möten (9)

Stöd till personer med funktionsnedsättning (Socialpsykiatri)
1. Brukarinflytande-samordnare BISAM (12)
Trygghet och säkerhet
Ekonomiskt bistånd
1.

Aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter

Missbruk och beroendevård
1.
2.

Aktuell rutin för information om samordnad individuell plan (SIP) (43)
Aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter (23)

Social barn- och ungdomsvård
1.

Aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter (28)

Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS
1.
2.

Aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter - LSS-barn (21)
Aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter -LSS-vuxna (20)

Stöd till personer med funktionsnedsättning (Socialpsykiatri)
1.
2.
3.

Uppsökande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning
Aktuell rutin för information om samordnad individuell plan (SIP) (43)
Aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter (21)

Våld i nära relationer
1.
2.

Aktuell rutin för information om samordnad individuell plan (SIP) (38)
Aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter (25)
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Lena Frygne
0322-61 72 65
Förvaltningscontroller

Socialnämnden

Grundläggande granskning 2017
Ärendebeskrivning
Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga
ansvarsprövningen. De förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun genomför
varje år en grundläggande granskning av styrelser och nämnder. Syftet med den
grundläggande granskningen är att översiktligt bedöma om styrelser och nämnder
har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten. 2017 års granskning genomförs av Ernst & Young AB på uppdrag de
förtroendevalda revisorerna. Samtliga nämnder ingår i den grundläggande
granskningen. Utöver detta har socialnämnden, bland fyra nämnder, valts ut för en
mer omfattande granskning.
Inför årets granskning har revisionen sänt frågor som ska besvaras av
socialnämnden. Nämnddialoger kommer att genomföras med presidiet tillsammans
med förvaltningschef. Nämndens svar på revisionens skriftliga frågor kommer att
vara utgångspunkt vid detta möte.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har upprättat ett förslag till svar på revisionens frågor och föreslår
nämnden att godkänna svaren och översända dessa till revisionen.

Förslag till beslut i Socialnämnden
Socialnämnden godkänner svaren till de frågor som revisionen ställt vid 2017 års
granskning och att svaren överlämnas till revisonen.

Exp:
Ernst & Young AB
Kommunens revisorer
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Svar på frågor till socialnämnden i grundläggande granskning 2017
Verkställande av fullmäktiges mål och riktlinjer
 Beskriv vilka frågor som varit i fokus under året utifrån nämndens uppdrag och
prioriterade mål?
I flerårsstrategi 2017 är social omsorg och frivilliginsatser ett särskilt fokusområde. Hur
har nämnden arbetat med att konkretisera fokusområdet i styrningen av verksamheten?


I Kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2017-2019 identifieras fyra fokusområden för
socialnämnden:
- Förebyggande insatser för barn och ungdomar ska prioriteras
- Förebyggande insatser mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld ska prioriteras
- Åtgärder för minskad droganvändning ska vidtas
- Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas
Förebyggande insatser för barn och ungdomar ska prioriteras
Socialnämnden bedriver förebyggande insatser i form av fältassistenter, familjecentral
Familjens Hus i Bjärke, Home Start, ungdomsbehandlare riktat mot missbruk.
Socialförvaltningen samverkar med skolan utifrån modellen Samtidigt, där fokus ligger på
tidiga och förebyggande insatser.
Alingsås kommun erbjuder sedan ett antal år Home Start familjekontrakt som stöd till familjer
med minst ett barn under sex år. Arbetet drivs genom en koordinator som rekryterar, utbildar
och handleder frivilliga familjekontakter. Home Start ges som en tidigt förebyggande insats
under en period av 6-12 månader. Socialnämnden beslutade 2017-05-16 att upphandlingen
av verksamheten Home Start skulle avbryts och verksamheten avvecklas. Beslutet
upphävdes av nämnden, 2017-06-20, då man beslutade att en upphandling av Home Starts
verksamhet omedelbart ska påbörjas så att en ny huvudman kan driva verksamheten vidare.
Beslutet innebär också att Home Start drivs vidare av socialnämnden tills ny huvudman är på
plats. En ny upphandling kommer att påbörjas inom kort.
Förebyggande insatser mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld ska prioriteras
Vuxenenheten ansvarar för det förebyggande arbetet och enhetens handläggare har
genomgått särskild utbildning inom området. Avtal finns med det skyddade boendet som
drivs av Kvinnojouren Olivia och Barnahuset i Borås används vid ärenden som rör
våldsutsatta barn. Utväg erbjuder samtalskontakter både enskilt och i grupp och det finns
även gruppverksamhet för barn.
Åtgärder för minskad droganvändning ska vidtas
Det drogförebyggande arbetet utförs främst av fältsekreterarna genom uppsökande och
kartläggande arbete. Fältsekreterarna har ett nära samarbete med relevanta aktörer och har
en god kännedom om de ungdomar som rör sig i riskmiljöer. På Stöd- och
behandlingsenheten finns en särskild behandlare med inriktning missbruk som kan ta emot
familjer med problematiken utan att en utredning görs. På så sätt kan man fånga upp oro och
ett påbörjat drogmissbruk i ett tidigt skede. Ett omtag av SSPF (ett samarbete mellan skola,
socialtjänst, polis och föreningsliv) har gjorts och en ny konstellation startar sitt uppdrag vid
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höstterminens början. I Bjärke sker en aktiv samverkan med flera förvaltningar, BVC, kyrkor
och frivilligorganisationer inom ramen för Familjens Hus.
Ett gemensamt arbete i samverkan med ungdomsmottagningen, elevhälsa, vårdcentraler,
barn – och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten har påbörjats och löpande dialog förs.
Vad gäller vuxna arbetar fältteamet vuxen aktivt för att minska droganvändningen och
förebygga tvångsvård enligt LVM (Lag om vård av missbruk). Socialförvaltningen erbjuder
tolvstegsprogrammet. En samverkan har inletts med vårdcentralena och öppenpsykiatrin för
att kartlägga vad som erbjuds målgruppen, av vem och vilken form. Samverkan behöver
utvecklas och diskussioner förs om en socialpsykiatrisk mottagning kan underlätta
samarbetet och öka kvaliteten för brukarna. Erfarenheter från andra kommuner tas till vara.
Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas
Förvaltningen samlar aktörer från civilsamhället till ca sex årliga nätverksträffar. För
närvarande medverkar 25 organisationer i nätverket. Utöver kyrkorna i Alingsås deltar också
representanter från idrottsföreningar och andra ideella organisationer. Nätverksträffarna
syftar till att stärka förutsättningarna för samverkan mellan socialförvaltningen och den
idéburna sektorn, samt att möjliggöra delaktighet i den demokratiska processen och hitta
konkreta uttryck för uppdrag och roller. Dialog förs om att formalisera samverkan kring
integrationsstödjande insatser för ensamkommande barn och nyanlända genom IOP
(Idéburet offentligt partnerskap). Träffarna innebär också en möjlighet för kommunens och
civilsamhällets representanter att gemensamt identifiera behov av områden där samverkan
mellan kommun och ideell sektor skulle kunna inledas eller fördjupas ytterligare. Vid
nätverksträffarna diskuteras även olika alternativ för att kunna samordna stödinsatser från
organisationerna, intensifiera samverkan och formalisera samarbeten i IOP-formen.
En överenskommelse i form av IOP mellan socialförvaltningen och Pingstkyrkan i Alingsås
godkändes av socialnämnden 2017-06-20. Genom att skapa en gemensam mötesplats,
AlingsåsFabriken, utanför kyrkans och kommunens lokaler, ges nya och förbättrade
möjligheter för nyanlända och asylsökande att bygga kontaknät, familjekontakter och
etablera sociala relationer med alingsåsare. Mötesplatsen ger också förutsättningar att
samla flera av de aktörer och enskilda personer som idag utför olika former av insatser för
målgruppen. AlingsåsFabriken blir en fysisk plats att hänvisa de kommuninnevånare till som
önskar bidra på olika sätt, för att stimulera och utveckla frivilliginsatser på olika nivåer i
kommunen. AlingsåsFabriken syftar till att bidra till ökad integration för nyanlända och
asylsökande som kommer till Alingsås kommun. Genom att sammanföra etablerade
Alingsåsbor med nyanlända och asylsökande skapas goda förutsättningar för att bland annat
skapa nätverk, få stöd i språkinlärning och samtidigt få kunskap om det svenska samhället.
Finansieringen är dock något oklar i dagsläget.
Socialnämnden har också fått följande uppdrag:
- Att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom lagen för valfrihetssystem
- Att undersöka framgångskoncept för snabbare introduktion till arbetslivet
Att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom lagen för valfrihetssystem
Socialnämnden beslutade, 2016-12-20 att inte införa LOV (Lagen om valfrihetssystem) för
insatsen ledsagarservice enligt LSS och för insatsen ledsagning enligt SoL.
I Handlingsplan för ekonomi i balans, EFFEKT, som kommunfullmäktige beslutade om 201706-14, fick socialnämnden tillsammans med vård- och äldreomsorgsnämnden i uppdrag att
implementera ett överflyttande av funktionshinderverksamheten från socialnämnden till vårdoch äldreomsorgsnämnden vid årsskiftet. En dialog pågår på förvaltningsledningsnivå och
tanken är att avvakta med LOV för daglig verksamhet tills övergången av
funktionshinderverksamheten är genomförd. Det är komplicerat att lägga ut daglig
verksamhet på LOV - framförallt allt är det svårt att hitta rätt ersättningsnivåer. Felaktiga
ersättningsnivåer medför risk för fördyrande kostnader totalt sett för daglig verksamhet. LOV
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kan då bli kostnadsdrivande. Inom vård- och äldreomsorgsförvaltningen finns mångårig
kompetens kring hantering av LOV vilket ökar förutsättningarna för att kunna utarbeta ett
tillräckligt bra ersättningssystem eller för att beskriva eventuella kostnadsökningar som
införandet av LOV för daglig verksamhet kan medföra. Ett förslag om att skjuta på frågan om
LOV för daglig verksamhet till efter årsskiftet, kommer att tas fram till socialnämndens
sammanträde i oktober.
- Att undersöka framgångskoncept för snabbare introduktion till arbetslivet
Genom DUA1överenskommelsen får arbetspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet större
genomslag på lokal nivå. Socialnämnden samverkar med barn- och ungdomsnämnden,
utbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen för att minska arbetslösheten bland unga.
Överenskommelsen har utmynnat i en egen verksamhet – Enter.
"Gapet” – arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden ökar kraftigt. Det kan
konstateras färre deltagare inom arbetsmarknadsenheten, men fler språksvaga och fler
längre ifrån arbete, vilket innebär prioritering av resurser mot arbetsintegrerande insatser,
tillsammans med andra aktörer som utbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen.
”Arbete först” är ny strategi kring nyanlända med anpassade utbildningsinsatser (snabbspår)
och nära samarbete med Arbetsförmedlingen kring lönestöd.

Kommunfullmäktige gav samtliga nämnder i uppdrag att
Att reducera sin centrala administration och skapa möjligheter till förvaltningsövergripande
effektiviseringar.
Under våren 2013 samlades socialförvaltningens samtliga stödresurser under
planeringsavdelningen, vilket visade sig inte vara effektivt och ändamålsenligt då man kom
för långt från själva verksamheten. Under våren 2016 var arbetsbelastningen oroväckande
både för avdelningschefer och inom ledningsgruppen för individ- och familjeomsorg. För att
säkerställa arbetsmiljön för förvaltningens chefer beslutade socialnämnden 2016-05-07 att
ställa sig bakom förvaltningschefens förslag om att tillsätta resurser för
verksamhetsutvecklare/kvalificerat chefsstöd. En översyn gjordes och en ny organisation
togs fram där stödet till avdelningarna förstärktes bl a med verksamhetsutvecklare och rollen
chefsstöd utformades - samtidigt som befintliga tjänster minskade med 0,5 kommunikatör
och 0,5 nämndsekreterare. Syftet var att optimera, utveckla och effektivisera stödet på sikt.
Modellen sjösattes inför 2017. Därefter har processer setts över, rutiner tagits fram och en
del dubbelarbete uppmärksammats. Brister i system har blivit synliga och felaktigt
handhavande korrigerats. Utifrån rådande ekonomiska förutsättningar har ett
omställningsarbete startats tidigare än planerat, för att minska den centrala administrationen
på förvaltningen. Målet är att minska administrationen med 2,5 mkr i år utifrån förvaltningens
handlingsplan och avser både administratörer, utvecklingsledare, controller och chefer.
Handlingsplanen ingår som en del i vårbokslutet som socialnämnden beslutade 2017-05-16.
Besparingarna förutsätter fungerande kommunövergripande samverkan, uppdaterade
verksamhetssystem och en socialförvaltning som den såg ut före Kommunfullmäktiges
beslut, 2017-06-14, om handlingsplanen EFFEKT. Nya ställningstaganden behöver
eventuellt göras kopplat till en förändrad organisation av kommunen och dess nämnder.
Risken med neddragningarna av central administration är att arbetsbelastningen för
förvaltningens chefer blir för hög, att beredning av ärenden till nämnd tar längre tid och att
förmågan till omvärldsbevakning och utveckling minskar. Förvaltningen följer noga
omställningens effekter.
Att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik där medel från innovationsfonden
ska användas
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Socialnämnden antog Digital Färdplan för socialförvaltningen 2017-2020 i december 2016.
För att verkställa den digitala färdplanen söktes medel ur innovationsfonden. Nya
förutsättningar ges i och med att kommunfullmäktige beslutade om handlingsplanen
EFFEKT.
Intern kontroll
 På vilket sätt följer nämnden löpande sin internkontrollplan?
Både inför vår- och delårsboksluten har uppföljning av intern kontroll gjorts. Uppföljning av
internkontrollplan redovisas som en bilaga till socialnämndens vår- och delårsbokslut.
o Beskriv eventuella åtgärder som vidtagits utifrån uppföljning av internkontrollplanen?
 Socialförvaltningen har upprättat och kommunicerat en rutin för att rapportera
avvikelser enligt Lex Sarah och Lex Maria. Inför delårsbokslutet har
utvecklingsledare undersökt hur avvikelser hanteras. Uppföljningen har gjorts dels
genom en webbenkät som har lämnats till förvaltningens enhetschefer och dels
genom en granskning av upprättade Lex Sarah utredningar. Resultatet visar att
följsamheten är generellt god avseende information till rapporteringsskyldiga och
uppföljning av planerade åtgärder. Innehållet i upprättade utredningar följer generellt
föreskrifternas krav. I de enstaka fall som brist förekommer saknas uppgift om något
liknande har inträffat tidigare och om sannolikheten för att avvikelsen kan uppstå
igen. Utifrån resultatet av uppföljningen planerar förvaltningen inte några fortsatta
åtgärder. I syfte att vidareutveckla förvaltningens systematiska förbättringsarbete och
för att säkerställa att avvikelser rapporteras inför socialförvaltningen digital
avvikelsehantering under hösten.
 Uppföljning av antalet orosanmälningar och handläggningstider görs månatligen. Det
finns en risk att ärenden inte handläggs inom lagstadgad tid. Förändrad
lagstiftning, t ex vad gäller våld i nära relationer, har gjort att antalet orosanmälningar
ökat kraftfullt. Antalet orosanmälningar har fördubblades från 2015 till 2016. Första
kvartalet 2017 var antalet orosanmälningar fler jämfört med samma kvartal 2016. I
maj var antalet rekordhögt, för att sedan avta något under juni och juli. Under augusti
har antalet anmälningar ökat igen. Vid uppföljning inför delårsbokslutet kan
konstateras att i princip alla (99 procent) ärenden handläggs inom lagstadgad tid –
både inom Barn- och ungdom utredning och Barn- och ungdom placering. En
uppföljning kommer att göras i samband med årsredovisningen.
 Förvaltningen avsåg att förändra konteringar i redovisningssystemet för att säkerställa
inrapporteringen till räkenskapssammandraget som ger förutsättningar till måttet
nettokostnadsavvikelse. Förändringarna har inte kunnat genomföras då det visar
sig att uppföljning och prognos försvåras av de planerade justeringarna.
 Det har konstaterats att manuell hantering av två verksamhetssystem innebär risk för
att lämnad statistik inte är helt korrekt. Utvecklingsledare IT har arbetat med frågan,
men förutsättningarna har ändrats genom kommunfullmäktiges beslut, 2017-06-14,
om handlingsplan EFFEKT. Socialnämnden fick i uppdrag att tillsammans med vårdoch äldreomsorgsnämnden att implementera ett överflyttande av verksamheten för
funktionshinder. Vid en övergång av funktionshinderverksamheten kvarstår områdena
individ- och familjeomsorg, delar av socialpsykiatrin samt arbetsmarknadsenheten.
Dessa verksamheter använder i dag it-stöd Tieto Procapita. Kvarvarande
verksamhetsområden inom socialnämnden använder fortsättningsvis samma it-stöd
vilket medför att risken för att rätt beslut inte fattas p g a information i
verksamhetssystemen reduceras. Under 2018 genomförs också en digital utveckling
inom socialförvaltningen där it-stöd Tieto Procapita uppgraderas till ett mer
användarvänligt och processtyrt Tieto Lifecare. Förvaltningen undersöker om en del
av försörjningsstödet kan digitaliseras. För att möta krav från datainspektionen 2018
införs även två-faktor inloggning för samtliga användare. Någon ny uppföljning är inte
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aktuell eftersom socialförvaltningen kommer att ha ett verksamhetssystem från
årsskiftet.
Uppföljning av ramavtalstroheten för varugrupperna kontorsmaterial och livsmedel
för perioden januari- juni har gjorts av förvaltningens ekonom inför delårsbokslutet.
För varugruppen livsmedel har 98,3 procent köpts in enligt gällande ramavtal.
Livsmedel har köpts in för totalt 1 336 tkr under perioden. Avtalstroheten för
kontorsmaterial ligger på drygt 76 procent. Periodens inköp av kontorsmaterial
uppgår till 153 tkr.
Föregående år gjordes motsvarande uppföljning – en jämförelse är dock att svår att
göra eftersom kommunen bytte ramavtalsleverantörer för livsmedel under
mätperioden. Resultatet av årets uppföljning är helt godtagbart och någon ny
uppföljning kommer inte att göras.
Kommungemensamma riktlinjer för inköp, upphandling och direktupphandling
finns och uppföljning av hur reglerna efterlevs har gjorts inför delårsbokslutet av
förvaltningscontroller. Förtydligande av regler vid upphandling och vid köp av sociala
placeringar har gjorts i förvaltningschefens vidaredelegering, beslutad 2017-01-09.
Beställarorganisation för förvaltningen har beslutats av förvaltningschefen och
förvaltningscontroller är förvaltningens inköpssamordnare.
Enligt kommunstyrelsens beslut 2017-05-08, ämnar kommunledningskontoret att ta
fram ett centralt utbildningsprogram och förvaltningen anordnar därför i nuläget ingen
egen utbildning. Rutiner/checklistor har tagits fram för köp av tjänster och har
implementerats i förvaltningen.
Förvaltningschef beslutade, 2016-11-02, om ett antal åtgärder för att säkerställa
utbetalningsprocessen för försörjningsstöd så att felaktiga utbetalningar av
försörjningsstöd inte sker. Alla beslutade åtgärder har initierats, kommer att
genomföras under hösten och planeras vara implementerade före årsskiftet.
För att förbättra prognossäkerheten vid de månatliga uppföljningarna har ett antal
nyckeltal och placeringsfiler tagits fram för att komplettera enhetschefernas
bedömningar. Vakanser på nyckelfunktioner inom förvaltningsledning och stab har
medfört att inte arbetet implementeras.
Genom att följa kostnadsutvecklingen, analysera eventuella avvikelser och
genomföra riskbedömningar av aktuella ärenden inom LSS personlig assistans
minskar risken för att kostnaderna för LSS personlig assistans ökar oförutsebart.
Uppföljning görs månatligen av avdelningschef tillsammans med handläggare.
Analyserna stämmer väl vilket ger goda prognosförutsättningar. De månatliga
avstämningarna fortsätter.
Ekonomiadministratörerna har påbörjat ett arbete med att se över rutiner och
strukturen kring dessa. Vakanser på nyckelfunktioner inom förvaltningsledning och
stab försenar arbetet med dokumentationen av de ekonomiska rutinerna.

Uppföljning och rapportering
 I en genomlysning som genomfördes på uppdrag av kommunledningskontoret 2016
konstaterades att nämnden saknade en övergripande struktur för att identifiera och hantera
ekonomiska risker. Därtill konstaterades att det ekonomiska perspektivet inte genomsyrade
verksamheten på ett tydligt sätt samt att budget- och prognosarbetet kunde utvecklas. I
vårbokslutet 2017 redovisade nämnden ett prognostiserat underskott om -52,3 mnkr. Vilka
åtgärder har nämnden vidtagit för att stärka den ekonomiska rapporteringen och
prognosarbetet?
Ekonomin följs upp månadsvis både på enhetsnivå, avdelningsvis och på
förvaltningsledningen och bygger både på resultat och prognos. Eftersom
socialförvaltningens kostnader i stor utsträckning påverkas av individbesluten finns nu
uppföljningsfiler på individnivå i alla kostnadsdrivande verksamheter. Intäkter bokförs där de
hör hemma och förväntade större kostnader läggs in i prognoserna. Nyckeltal och
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placeringsfiler har tagits fram och arbete pågår löpande att få rätt data ur våra system då
detta påverkar tillförlitliga prognoser.
Vakanta tjänster på ekonomsidan har i hög grad försvårat arbetet med uppföljning och
rapportering. Tjänsten som ekonomiansvarig är återbesatt från slutet av augusti.
Hur upplever nämnden förutsättningarna att följa upp verksamheten och ekonomin inom
nämndens ansvarsområde?
För att säkerställa uppföljningar krävs tillgång till ekonom/controller stöd. Förvaltningen har
och har haft vakanser på ekonomsidan vilket allvarligt försvårat förutsättningarna för följa upp
verksamhet och ekonomi. Tidigare controller ersattas med ny i januari, men anställningen
avslutades i juni. Tjänsten kommer inte att återbesättas. Ekonomiansvarig avslutade sin
tjänst i mars och ny anställning har gjorts med tillträde i slutet av augusti.
Kommunledningskontoret har stöttat förvaltningen, men avsaknaden av kontinuitet på
ekonomsidan har varit synnerligen kännbar.
Verksamhetssystemen behöver vara användarvänliga. Hypergene är inte helt enkelt och
stöd krävs vid uppföljningarna. Varje chef ska på ett enkelt vis när helst behov uppstår kunna
gå in och följa sin ekonomi och sin verksamhet. Våra verksamhetssystem är inte heller
uppdaterade vilket gör att de är osmidiga, komplexa och utifrån det levererar fel utdata.
Förvaltningen har idag två verksamhetssystem som inte går att länka. Att ha ett uppdaterat
system ger andra förutsättningar. Socialförvaltningen hanterar en komplex ekonomi och
behöver framåt enkla inarbetade strukturer och kontinuerligt stöd för att säkerställa
uppföljningen.


Övrigt
 Behovet av antalet platser inom bostad med särskild service enligt LSS samt särskilt
boende enligt SoL har enligt nämndens protokoll 2017-05-16 ökat väsentligt. I maj riskerade
nämnden ett vite om 3,2 mnkr för personer som stod i kö till boendeplats, vilket riskerar att
öka om inte nya boendeplatser tillskjuts. Vilka åtgärder har nämnden vidtagit med anledning
av de ökade behovet av boendeplatser?
Socialförvaltningen genomför årligen en kartläggning för att undersöka vilka befintliga
bostäder som är möjliga att bygga ut. Inom servicebostäder har en utökning skett med
tre platser hittills under 2017. Förtätningen har skett på Plangatans servicebostad.
I samband med den Boendeexpansionsplan 2017 som presenterades för nämnden, 201705-16, fick förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med förtätningar inom bostad med
särskild service där så är möjligt. Förvaltningen fick också i uppdrag att planera för uppstart
av nytt LSS boende 2018 enligt redovisad inriktning. En övergång till större boendeenheter
ger bra förutsättningar för att klara förväntad expansion till betydligt lägre kostnad per plats
med bibehållen kvalitet. Förändringen innebär också att större boendeenheter ersätter vissa
av dagens mindre gruppboendeenheter. Vid större enheter kan personalresurserna nyttjas
mer effektivt, samordningsvinster uppstår och en större enhet drivs mer kostnadseffektiv än
en mindre.
Socialnämnden beslutade också vid sammanträdet 2017-05-16 att ställa sig bakom
inriktningen av en övergång från mindre till större boendeenheter inom bostad med särskild
service och att lämna en begäran till FARAB om en förstudie över lämpliga lokalalternativ
enligt utredningens förslag.
Av socialnämndens flerårsstrategi 2017 framkommer att det finns utmaningar kopplade till
kompetensförsörjning av socialsekreterare. Hur har nämnden arbetat för att rekrytera och
behålla personal inom verksamheten?
För närvarande finns en brist på socialsekreterare – inte bara i Alingsås utan i de flesta
kommuner. Socionomexamen är en förutsättning för att utföra myndighetsutövning inom
området barn- och unga. Ett attraktivt socialkontor med hög trivsel förutsätter en god
arbetsmiljö med en rimlig arbetsbelastning. För att möjliggöra en rimlig arbetsbelastning har
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förvaltningen utvecklat och infört tjänster som socialadministratörer, seniorhandläggare och
internkonsult.
En kompetensförsörjningsstrategi för individ- och familjeomsorgen håller på att tas fram. Det
övergripande målet är ett attraktivt socialkontor med rätt och tillräcklig kompetens samt med
en hög trivsel. En undersökande studie om vilka faktorer som är avgörande för trivsel i
arbetet har genomförts.
Personal inom ett flertal områden behöver kompetenshöjning. Kompetensutveckling inom
våld i nära relationer har påbörjats enligt förvaltningens kompetensutvecklingsplan.
Medarbetare inom utförarverksamheterna genomgår medarbetarakademin i syfte att få en
bättre bemanningsbalans. Alla chefer i förvaltningen går en utbildning i tydligt ledarskap för
att bli tydliga och trygga ledare. 1:e socialsekreterare genomför en utbildning på Göteborgs
universitet för att även de ska bli tydliga och trygga i sin funktion. All personal inom barn- och
unga utredningsenheten har påbörjat utbildningen i metoden Signs of safety.
Beskriv nämndens främsta utmaningar det kommande året?
De största utmaningarna i närtid är förändrad kommunal organisation och socialnämndens
ekonomi.


Kommunal organisation
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14, om handlingsplan EFFEKT. Handlingsplanen
påverkar i hög utsträckning socialnämnden. Enligt handlingsplanen EFFEKT har
socialnämnden tillsammans med vård- och äldreomsorgsnämnden fått i uppdrag att
implementera ett överflyttande av verksamheten för funktionshinder från socialnämnden till
vård- och omsorgsnämnden. Ett samarbete har påbörjats på förvaltningsnivå och kommer att
intensifieras under hösten.
Utbildningsnämnden och socialnämnden fick i uppdrag att implementera kommunens
samlade flyktingverksamhet under utbildningsnämnden. Informella samtal har påbörjats.
Det är osäkert hur socialförvaltningen kommer att påverkas av det uppdrag som
kommunstyrelsen fått för att samla kommunens stödfunktioner till en
förvaltningsövergripande resurs.
Flertalet tjänster på förvaltningsnivå inom socialförvaltningen är endast tillfälligt tillsatta.
Förvaltningschef, två av tre avdelningschefer och stabschef har tillfälliga förordnaden.
Tillfälliga lösningar som blir långvariga sliter hårt på personalen. Några har kvar
arbetsuppgifter från sin fasta tjänst inom förvaltningen. Tillsvidareanställningar ger bättre
förutsättningar för kontinuitet och framförhållning.
Ekonomi
En av de största utmaningarna för Alingsås kommun är hur kommunen lyckas med
integrationen av nyanlända. Den stora ökningen av asylsökande 2015 kommer att påverka
verksamheten påtagligt under kommande år. De nyanlända som kom till Sverige under 2015
lämnar den tvååriga etableringsfasen successivt under 2017-2018. Flertalet nyanlända
lämnar Arbetsförmedlingens etableringsfas utan egen försörjning. Hur väl
Arbetsförmedlingen lyckas med insatserna under etableringsfasen påverkar i sin tur
kommunens kostnader för bl a försörjningsstöd.
För en framgångsrik integration genom arbete och studier, krävs långsiktigt hållbara
satsningar på individnivå. Förutsättningar behöver bl a ges inom utbildnings- och
arbetsmarknadsområdet för att individen skall kunna erövra språket. Dessutom erfordras
tydliga kommungemensamma strategier, närmare samarbeten och innovativa insatser.
Ytterligare en utmaning för socialnämnden är att åstadkomma sysselsättning för de som står
långt ifrån arbetsmarknaden – särskilt inom socialpsykiatrin. Redan befintlig samverkan
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mellan arbetsmarknadsenheten och frivilligorganisationer behöver intensifieras och
vidareutvecklas.
Osäkra prognoser vad gäller ensamkommande barn försvårar planeringsförutsättningarna.
En osäkerhetsfaktor är ålder och eventuella åldersuppskrivningar.
Inom LSS är volymökningar den stora utmaningen. De största och mest kostsamma
volymökningarna är inom boende med särskild service enligt LSS. Behovet av
boenden framgår tydligt av den utredning som gjordes inför Boendeexpansionsplanen. I
dagsläget finns en kö på 12 personer och bara en lägenhet att erbjuda inom LSS. Risk för
vite finns. När inte boendebeslut kan verkställas ökar dessutom trycket på
korttidsverksamheten. Det ligger också en utmaning i att assistansersättning omprövas och
dras in - detta kan resultera i ökat behov av boenden framöver.
Ett nytt boende behöver tas i bruk under 2018, - risken för viten bedöms vara lika stor som
kostnaden för ett nytt boende. För att få kostnadseffektivitet i insatserna behöver en
övergång till större boendeenheter genomföras och här behövs stöd av
Alingsåshem. Volymökningar sker också inom korttidsenheten -framförallt inom insatserna
avlösarservice, lägervistelse och ledsagarservice.
Även kostnaderna för LSS personlig assistans ökar. Försäkringskassans allt striktare
bedömning vad gäller grundläggande behov gör att kostnaderna övervältras på
kommunerna. Per 2017-08-24 har hittills tre personer under det här året fått
assistansersättningen indragen från Försäkringskassan. Det medför sannolikt att personerna
kommer att få assistans från kommunen istället eftersom deras grundläggande behov
fortfarande är omfattande. Den senaste utvecklingen av Försäkringskassans förändrade
bedömningsgrunder är att man är allt striktare i bedömningen kring HSL(Hälso- och
sjukvårdslagen) insatser. Den assistansberättigade tilldelas inte assistanstid för en HSL
insats. Mindre assistanstid påverkar direkt kommunens kostnader eftersom brukaren
fortfarande måste tilldelas medicin, ha hjälp med andning (trac), sond-matning och liknande
insatser.
Inom individ- och familjeomsorgen är de främsta utmaningarna att säkerställa att
verksamheten kan hantera volymerna inom barn och unga samt våld i nära relationer.
För barn och unga är det en utmaning att ha personal på plats vilket kräver fortsatt idogt
arbete med att rekrytera socionomer. Volymerna inom barnområdet är stora och påverkar
även andra enheter såsom familjerätt, stöd- och behandlingsenheten och placeringsenheten.
Våld i nära relationer är en stor utmaning för samtliga enheter på individ- och
familjeomsorgen. De s k hedersärendena har ökat och våldsärenden kräver många
gånger skyddsplaceringar med stora kostnader som följd.
Lagändringar och förändrade statliga ersättningsnivåer påverkar socialnämndens
verksamhet. Ett förslag, som föreslås gälla från årsskiftet, är spelmissbruk ska likställas med
andra former av missbruk. Syfte är att minska riskerna för att personer som behöver vård
och stöd mot sitt missbruk hamnar mellan stolarna. Lagändringen medför en utmaning för
socialnämnden eftersom målgruppen ska biståndsbedömas och utredas på samma sätt som
annan missbruksproblematik. Socialförvaltningen är inte dimensionerat för ansvaret för
spelmissbruk.
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Socialnämndens arbetsutskott

Digital målbild för Alingsås kommun – öppen och smart remissvar
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 25 november 2015 § 180 e-strategi för Alingsås kommun. I
Flerårsstrategi 2018-2020, antagen av kommunfullmäktige den 13 november 2017 § 251
slås fast att Alingsås kommun ska växla upp och ta tillvara digitaliseringes
utvecklingsmöjligheter och organisationens vilja att förändra. Remissvar ska ha inkommit till
kommunstyrelsen senast 5 april 2018.
I tjänsteskrivelse 2018.032 SN ges socialnämndens remissvar till digital målbild för Alingsås
kommun – öppen och smart § 8 2017.676 KS, samt remissvar till handlingsplan digital
målbild Alingsås kommun, KS 5 februari § 9.
Förvaltningsens yttrande
Digitalisering är idag och framöver en fråga som bör ligga på högsta beslutsfattande nivå –
kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder samt ledningsgrupper på tjänstesidan. Det
handlar mycket om insikt, ledarskap och mod. Socialförvaltningen ser positivt på digital
målbild som menar att om vi vill få ut full effekt av digitaliserings transformerande kraft, så
behöver kompetensutveckling ske hos beslutsfattare – förtroendevalda och chefer i
organisationen.
Socialförvaltningen delar beskrivningen i digital målbild och avsnittet utmaningar för omsorg,
i att kommuninnevånare har ökade förväntningar på att kunna nå socialtjänsten via digitala
kanaler. Förvaltningen driver idag ett arbete med smart e-tjänst inom ramen för en
digitalisering av försörjningsstödet. Handlingsplan till digital målbild tar fasta på att en
kommuninvånarportal ska etableras. Socialförvaltningen ser här en stor potential. Det
innebär en möjlighet att ge våra brukare och klienter digitalt följa sina ärenden, ge samtycke,
ta del av sina journaler och lämna uppgifter med mera. Möjlighet finns också att exempelvis
vårdnadshavare och gode män kan nå socialtjänsten via kommuninvånarportalen. Digitalt
först!
Socialförvaltningen arbetar med socialt stöd. Det finns stora samhällsvärden i att vi hjälper
människor i svåra situationer – vare sig det är individer med svårigheter ekonomiskt,
personer med missbruksproblematik, eller barn som riskerar att fara illa. För att klara ett ökat
framtida behov av välfärdstjänster inom socialtjänsten måste vi som arbetsgivare i en ökad
konkurrens förmå attrahera, utveckla och behålla medarbetare och chefer. Handlingsplan till
digital målbild syftar bland annat till en förmåga att agera inom ett föränderligt område. För
socialförvaltningen möjliggör detta en hållbar satsning på digital medarbetare där vi aktivt
arbetar med processtyrd robotautomatisering och artificiell intelligens. Målbilden för
socialförvaltningen är här att frigöra tid till värdeskapande socialt arbete. Detta stärker såväl
attraktiviteten som arbetsgivare som förvaltningens förmåga att möta morgondagens behov
av välfärdstjänster.
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Socialförvaltningen anser att handlingsplan till digital målbild och området 7. Digitalisering av
omsorgen inte avspeglar förvaltningens ambition inom digitalisering, utan bör kompletteras.
Socialförvaltningen lämnar därför förslag till ny utformning av text - se i tabell nedan:

Handlingsplan per år
Nr Område
Aktivitet 2018
7 Digitalisering >Utreda digitaliseringsav omsorgen möjligheterna inom
äldreomsorgen
>Uppgradera
verksamhetsystem inom
socialförvaltningen
> Utveckla kommunens
beslutstödssystem till
socialförvaltningen
> Smart e-tjänst till
försörjningsstöd inom
socialförvaltningen
>Digital
tidbokningsfunktion till
socialtjänstens reception

Aktivitet 2019
>Projektarbete
inom
äldreomsorgen

Aktivitet 2020
>Projekt kring digital
teknik för
äldreboende

>E-learning inom
socialförvaltningen
>Digital
medarbetare
(processtyrd robotautomatisering och
artificiell intelligens)
inom socialförvaltning

> Digital
medarbetare
(processtyrd robotautomatisering och
artificiell intelligens)
inom socialförvaltning

Förslag till beslut
Att socialnämndens arbetsutskott föreslås besluta att anta förvaltningens remissvar
avseende:
-

Digital målbild för Alingsås kommun – öppen och smart § 8 2017.676 KS
Förslag till handlingsplan digital målbild Alingsås kommun, KS 5 februari § 9

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Karen Alvstad
Tf. Förvaltningschef

Johan Danielsson
Digitaliseringsstrateg
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FÖRSLAG till HANDLINGSPLAN DIGITAL MÅLBILD ALINGSÅS KOMMUN
Remiss kommunstyrelsen den 5 februari 2018, § 9.
1. Öka den digitala förmågan
Kommunledningskontoret ska utveckla sin förmåga att stödja och utveckla digitaliseringen.
För att klara av en ökad utvecklingstakt och skapa framdrift krävs ökad kunskap på
ledningsnivå i hela kommunkoncernen. Den digitala mognaden ska ökas genom
utbildningar, workshops, seminarier och annan kompetensutveckling. Fullmäktiges
flerårsstrategi 2018-2020 slår fast ett en ny digital enhet ska inrättas på
kommunledningskontoret för att stärka utvecklingsarbetet. Flerårsstrategin lägger ett
särskilt ansvar för innovation i verksamheten vilket går hand i hand med att ökad kunskap
och digital förmåga. Som en del av den digitala förmågan ska kunskapen kring nyttor och
nyttorealisering ska öka.
2. En väg in - kommuninvånarportal
En kommuninvånarportal ska etableras. Den prisbelönade elevportalen ”Arean för lärande”
har brutit mark och är unik än så länge i kommunsverige. Tack vare att den byggs på en
öppen plattform kan Arena återanvändas för andra verksamheter och utvecklas till en portal
för våra kommuninvånares och företagares kontakter med kommunens olika förvaltningar
och verksamheter. Här ska kommuninvånaren och företagaren kunna följa sina ärenden
oavsett i vilket underliggande system informationen är lagrad.
3. En väg in - servicefunktion
En servicefunktion ska etableras. Digitaliseringen både möjliggör och skapar förväntningar
på att kommunens verksamheter kan nås via en samlad kontaktyta. Digitala ingångarna i
kombination med en servicefunktion skapar en väg in. För den del av befolkningen som inte
använder internet utgör en bemannad servicefunktion en viktig kontaktyta. En
servicefunktion har också en viktig roll i utvecklingsarbetet genom kunskap om vad som
efterfrågas av våra kommuninvånare och företagare. När den traditionella telefonin minskar
i betydelse kan resurser styras över till servicefunktionen.
4. En väg in - smartare etjänster
Utvecklingen av etjänster ska fortsätta. Alingsås kommun började tidigt med etjänster. Vi
ligger bra till jämfört med andra kommuner av vår storlek. Men vi kan inte slå oss till ro.
Inom vissa områden, som målgruppen företagare, saknas många tjänster och funktioner.
För att lyckas här krävs ett fördjupat samarbete över förvaltningsgränserna.
Den nuvarande etjänstplattformen har funnits sedan 2012 och har under åren utvecklas
men ur ett strategiskt perspektiv behöver den ersättas. Ett förbättrat stöd för
handläggningsprocessen är efterfrågad. Därför ska en ny etjänstplattform upphandlas och
implementeras. Här finns möjlighet till samverkan med andra kommuner.
Alingsås kommun ska ha som inriktning att ansluta sig till nationella etjänster som ett
komplement till egna etjänster och egna verksamhetssystem. I närtid är flera tjänster
intressanta för Alingsås kommun att ansluta sig till


Den nationella tjänsten för säker digital post - Mina meddelanden. Alingsås kommun
skickar i dagsläget mycket papperspost till kommuninnevånare i samband med
myndighetsutövning. Detta kan ersättas där så är lämpligt med en tjänst som
skickar säker epost till de som är anslutna till mina meddelanden och papperspost
till de som ej är anslutna.



Den nationella etjänsten för att starta och driva restaurang – Servera en del av
företagartjänsten verksamt.se. Etjänsten samlar allt som behövs göras för att starta
restaurang. En kommunal anslutning underlättar för nyföretagaren som bara
behöver mata in sina uppgifter på verksamt.se.
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5. Smart stad och samhällsbyggande
Arbetet med smart stad ska startas upp. Begreppet smart stad handlar om att skapa ett mer
hållbart samhälle och bättre livsmiljöer genom digital teknik för att öka effektiviteten i
samhällsfunktioner och tjänster. En smart samhällsbyggnadsprocess är en förutsättning för
den smarta staden. Stödja, förenkla och effektivisera bygglov och övrig hantering genom
digitalisera lov- och byggprocessen. Här krävs verksamhetsutveckling och nya digitala
lösningar på berörda förvaltningar.
Arbetet med den smarta staden består i närtid framförallt om att lära av andra, bygga
kunskaper, skapa gemensam syn i hela kommunkoncernen, testa och pröva lösningar.
Alingsås kommuns mål är att bli partner/deltagare i något av de nationella projekt som
startas kring smarta städer och Sakernas Internet (IOT).
6. Effektivare administration – digitalt först
Digitalt först - dubbelarbete med såväl digitalt och papper ska fasas ut för gott. Digitalt
måste vara förstahandsalternativet för att säkerställa en obruten digital kedja över hela
dokumentets livscykel. Från skapande, remiss, antagande, eventuell revidering och till sist
arkivering eller gallring. Digitala signaturer ska införas för att möjliggöra detta. E-arkiv, med
både digitalt närarkiv och digital långstidlagring, är en viktig länk i den digitala kedja.
Digitalisering handlar att stimulera digitala flöden och skapa smarta och effektiva processer.
Det görs genom att återvinna data som redan finns i våra system och bryta med etablerade
stuprörsmodeller. För lyckas med informationsutbytet och integrationer är öppna standards
för data och gränssnitt ett krav.
Robotstyrd processautomation är en teknik som kommer att effektivisera administrationen
och spara tid i många rutinbaserade processer. Tekniken fungerar oberoende av
bakomliggande verksamhetssystem.
Nyttokalkyler som värderar direkta och indirekta nyttor ska användas vid initiering av projekt
samt möjligheten till effekthemtagning ska alltid belysas. En informationsarkitektur som
harmoniserar med EU:s ramverk och nationella principer är viktig .
Alingsås kommun behöver på sikt flytta kostnader från drift och förvaltning av IT-baserade
verksamhetssystem, som många fall är gamla och inte möter moderna krav, till digital
utveckling och innovation. Marknaden för kommunala verksamhetssystem har hitintills haft
en låg grad av innovation. En förnyelse av kommunens verksamhetssystem är angelägen.
Idag har kommunen 120-130 system i sin ägo. Med tanke på mängden system kommer ett
sådant arbete att ta tid. Innovationsfonderna är ett medel för verksamheten att påbörja
förnyelsen. En kartläggning ska genomföras för att ge en samlad bild av
förvaltningskostnaderna. Med ökad digitalisering kommer troligen behov av ytterligare
system. Samtidigt är det viktigt ta se till möjligheterna att konsolidera i samband med
upphandling och införande av nya system.
7. Utveckling av digitaliseringen inom omsorgen
Den digitala utvecklingen ska enligt kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2018-2020 särskilt ha
fokus inom omsorgsområdet, främst inom äldreomsorgen, där effektinhämtningen beräknas
vara störst. Digitaliseringen ska stödja och utveckla en väl fungerade vårdkedja mellan olika
huvudmän men även processer som inte löper över huvudmannagränser. Verksamhetens
långa erfarenhet av att utveckla IT-stöd och arbeta med digitalisering som ska vara
utgångspunkten i utvecklingsarbetet.
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8. Informationssäkerhet
Informationssäkerhetsarbetet ska skärpas upp. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ställer
hårdare krav. I kombination med den snabba utvecklingen med molntjänster, sociala media
och digitalt informationsutbyte med andra myndigheter och organisationer ska i ett första
steg genomföras en informationsklassning av all information inom kommunen avseende
åtkomst, riktighet och tillgänglighet. En säker hantering av information en grundförutsättning
oavsett intern eller extern driftform för IT-system.
9. Öppna data
Öppna data är kopplad till datadriven innovation och en del av samhällets
digitaliseringsprocess. Öppna data är information från offentliga organisationer tillgängliga
för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än
källangivelse och vidarelicensiering. I dagsläget uppfyller Alingsås kommun en basnivå av
öppna data enligt EU:s PSI-direktiv. Men det finns stor potential att öppna upp mer av
Alingsås kommun data såväl för externt och intern nytta. Speciellt inom geodataområdet.
Principen öppna data innebär också att kommunen kan konsumera och återanvända data
från statliga myndigheter och verk.
10. Demokrati
Digitala lösningar kan öka transparansen och delaktigheten i den demokratiska processen.
E-förlagssystem skapar en möjlighet för kommuninvånare att föra fram sina idéer till utveckling
till de förtroendevalda och ökar kunskapen om diskussioner och debatter som rör den
kommunala verksamheten. En fortsatt utveckling av det digitala stödet för ärendeprocessen och
möteshanteringen till de politiska beslutsorganen är viktigt.
11. Skolans digitalisering
Digitaliseringen av skolan är en fortlöpande process där teknik och pedagogik behöver
samspela. Trygghet med tekniken ska finnas genom en likvärdig tillgång till digitala verktyg
och infrastruktur med god funktionalitet. Skolan ska utveckla digital kompetens och förmåga
i skolan för barn, pedagogisk personal och skolledare. Pedagogisk personal ska
kompentens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg som en integrerad del i
undervisningen. En viktig faktor för att lyckas är att utveckla skolledningens strategiska
förmåga att leda digitalt utvecklingsarbete.
Den digitala utvecklingen fortsätter genom att införandet av digitala prov och digitala
läromedel. Skolportalen ”Arena för lärande” har potential att utvecklas med smart hantering
av digitala läromedel och digitala prov.
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Handlingsplan per år
Nr Område
1 Öka den digitala
förmågan
2 Införa
kommuninvånarportal
3 Införa servicefunktion
4 Smartare etjänster

5

6

7

8

9
10
11

Aktiviter 2018
> Utbildning,
föreläsningar, workshops
> Förstudie, projektstart

Aktiviteter 2019
> Utbildning,
föreläsningar, workshops
> Införande

> Projektstart
> Införande
> Byte av
> Fler etjänster
etjänstplattform
> Integrerade etjänster
> Ansluta till nationella
etjänster
> Fler etjänster
Smart stad och
> Förstudie smart
> Påbörja projekt inom
samhällsbyggnad
samhällsbyggnadskommunkoncernen kring
process
smart stad
> Nytt verksamhetsystem
SBK/MK
> Delta i nationellt
samverkansprojekt kring
smart stad
Effektivare
> Upphandling e-arkiv
> Införa digitala
administration – digitalt > Kartläggning av
signaturer
först
kostnader
> Införa digitala närarkiv
verksamhetssystem
(e-arkiv)
>Digitalt obruten
> Införa digitalt slutarkiv
dokumentkedja
(e-arkiv)
>Kartläggning av
> Digitalt obruten
kostnader
dokumentkedja
> Robotstyrd
> Robotstyrd
processautomation
processautomation
>Fastställa
informationsarkitektur
Digitalisering av
>Utreda digitaliserings- > Projektarbete
omsorgen
möjligheterna inom
äldreomsorgen
>Uppgradera
verksamhetssystem
Socialförvaltningen
Informationssäkerhet > Uppdatera
> Genomföra
styrdokument
informations> Genomföra
klassning
informations>Genomföra
klassning
kontinutetsplanering
> Anpassning till EU:s
dataskyddsdirektiv
Öppna data
>Förstudie
>Projekt - Utöka antal
öppna data
Demokrati
>Upphandla e>Upphandla
förslagssystem
Voteringssystem
Skolans digitalisering >Digitala prov
> Digitala läromedel
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Aktiviteter 2020
> Utbildning,
föreläsningar, workshops
> Utvärdering
> Utvärdering
> Fler etjänster
> Integrerade etjänster

>Projekt inom
kommunkoncernen kring
smart stad

> Digitalt obruten
dokumentkedja

> Projekt kring digital
teknik för äldreboende

> Genomföra
informationsklassning
>Genomföra
kontinutetsplanering
>Projekt - Utöka antal
öppna data

Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-02-05

§ 8 2017.676 KS

Digital målbild för Alingsås kommun – öppen och smart
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 25 november 2015, § 180 e-strategi för Alingsås
kommun. I Flerårstrategi 2018–2020, antagen av kommunfullmäktige den 13
december 2017, § 251 slås fast att Alingsås kommun ska växla upp och ta tillvara på
digitaliseringens utvecklingsmöjligheter och organisationens vilja att förändra.
Alingsås kommun ska ha både strategiskt perspektiv och konkret målbild för vad vi
vill med digitaliseringen. Den digitala målbilden är kommunfullmäktiges strategiska
styrdokument.
Alingsås kommun är långt framme på flera områden men har stora utmaningar sett
till helheten. Den snabba teknikutvecklingen och den ökade efterfrågan på digitala
tjänster och digitala kontaktytor från kommuninvånare och företagare skapar
utmaningar. Ur ett övergripande perspektiv måste Alingsås kommun öka sin
utvecklingstakt i digitaliseringsarbetet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 januari 2018 lämnat följande
yttrande:
Alingsås kommun måste klokt hantera framtidens demografiska utmaning med fler
äldre i samhället i kombination med fler barn och unga i skola och barnomsorg. Ökad
konkurrens om arbetskraft är att vänta, också kopplat till pågående och framtida
pensionsavgångar. Digitalisering utgör en möjlighet att fortsätta utveckla och behålla
en god service och samtidigt hantera kostnaderna.
De digitala teknologierna har påverkat och fortsätter att påverka samhället på djupet.
De skapar nya möjligheter för våra medarbetare, kommuninvånare, företagare och
besökare.
Innovation och digital teknik leder till att företag och offentlig sektor får nya vägar att
mötas, verksamheten blir effektivare, det skapas nya produkter och till och med helt
nya modeller för verksamhet. Vad vi vet idag kommer det allt det som kan
digitaliseras att bli digitaliserat.
Digitaliseringen är en transformerande kraft som kommer att omforma många idag
etablerade arbetssätt och ekonomiska modeller inom offentlig och privat sektor.
Tekniken skapar nytta men också leder till förändringar inom arbetslivet där
digitaliseringen bryter upp gamla mönster och strukturer. Viktigt är att organisationen
har kunskap och medveten som möjliggör rätt vägval.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-02-05

Digitalisering och e-förvaltning går i offentlig sektor hand i hand. E-förvaltning innebär
verksamhetsutveckling som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik
kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser.
Det handlar inte bara om ny teknik utan också en omfattande organisations- och
kunskapsutveckling hos kommunens medarbetare.
Nyttorna med e-förvaltning och digitalisering i Alingsås kommuns verksamhet är:
Enklare vardag för privatpersoner och företag
Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
Utmaningar i samhällsutvecklingen:
Alingsås kommuns mål att skapa en hållbart tillväxt stöds när digitaliseringens
möjligheter tas till vara i samhällsutvecklingen. Tillväxt i form av mer företagande, nya
arbetstillfällen och nya bostäder stimuleras av en god infrastruktur.
Digital infrastruktur som fiber, wifi och mobil data är lika viktigt som gator, vägar och
vatten. Inom gata, väg och vatten gör digitaliseringen sitt intåg med begreppet smart
stad där funktioner kommer att kunna styras och mätas digitalt. Vi behöver omfamna
dessa möjligheter i utvecklingen av såväl staden som landsbygden.
Tanken om den smarta staden påverkar framtida och befintliga samhällsstrukturer för
trafik och bostäder. Även samhällsbyggnadsprocessen måste bli smart. För att denna
utveckling ska vara framgångsrik måste ett gemensamt synsätt skapas inom hela
kommunkoncernen.
Utmaningar för utbildning:
Skolan fortsätter att utveckla pedagogiken med inslag av digitala verktyg och
kunskaper. Unga människor har växt upp med tekniken och för dem är det naturligt
att använda digitala verktyg. Utmaningen ligger i att skapa goda pedagogiska
metoder och främja elevernas kunskapsutveckling med digitala lösningar. Med hjälp
av smarta lösningar kan den administrativa bördan minskas för skolans personal och
förbättra kontakten med hemmet.
Utmaningar för omsorg:
När gruppen äldre och äldre-äldre ökar i rask takt skapas utmaningar i
äldreomsorgen. Ett smartare arbetsätt, både intern och i utbytet med andra aktörer i
vårdkedjan, kan parera de ökade kostnader för omsorg. Satsningar på digital teknik
ska göras i takt med behoven och med tillgången till nya smarta lösningar. Med
digitalisering skapas också nya möjligheter för äldre att öka sina
påverkansmöjligheter och vara mer delaktiga i sin vårdsituation.
Inom socialtjänsten finns utmaningar i digitaliseringsarbetet. Kommuninvånare har
ökade förväntningarna att de på ett enkelt sätt via digitala kanaler kan ha kontakt
med stöd och omsorg.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-02-05

Öka den digitala förmågan:
Förmågan att ta rätt beslut om hur vi ska förhålla oss till teknologin framöver är lika
viktigt som att genomföra de digitaliseringsaktiviteter som vi håller på med idag.
Kraven på ledarskapet ökar. För att digitaliseringen och digitaliseringens
transformerande kraft ska få full effekt så måste insikt och kunskap finnas på
ledningsnivå. För att lyckas så behöver vi öka den digitala mognaden och
kunskaperna. Målgruppen för kompetensutvecklingen är i första beslutsfattare förtroendevalda och chefer i organisationen. De mät- och förändringverktyg som SKL
erbjuder är en resurs.
Kunskap och medvetenhet ska skapas kring informationssäkerhet. Tillit är en
förutsättning för digital utveckling därför är det viktigt att verksamheten och
informationsägare kravställer hur information och data ska hanteras med avseende
på åtkomst, riktighet och tillgänglighet.
Den öppna och smarta kommunen:
Genom att satsa på digitalisering kan Alingsås kommun utvecklas till den öppna och
smarta kommunen.
Öppet i princip dygnet runt med digitala tjänster. Öppen genom lätt tillgång till
information och öppna data. Öppen genom goda möjligheter till insyn och delaktighet
i den demokratiska processen. Öppen med öppna tekniklösningar och öppna
standards enligt EU:s ramverk EIF 1.0 skapar utveckling och hållbarhet över tid.
Smart genom att skapa snabbare handläggning och mindre byråkrati i
beslutsgången. Smart genom att ta bort dubbelarbete. Smart genom att
digitaliseringen utgår från medborgarens behov i en sammanhållen process som
överbryggar myndighetsgränser och det faktum att handläggningen kan göras i olika
delar av kommunen. Människors livshändelser ska vara utgångspunkten för att skapa
bra digitala tjänster.
Handlingsplan:
Handlingsplanen för kommunens digitaliseringsarbete syftar till både skapa struktur
och förmåga att agera i ett föränderligt område.
Handlingsplanen beslutas av kommunstyrelsen. Handlingsplanen medför en
ekonomisk satsning omfattande drift- som investeringsmedel. Övergripande
finansiering har säkerställts i flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun.
Handlingsplanen löper över tre år och ska stämmas av minst årligen eller vid behov.
Processägare för planen är kommundirektören och utfallet redovisas årligen till
kommunstyrelsen.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
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2018-02-05

Beslut

Kommunstyrelsens beslut:
Förslag till handlingsplan digital målbild för Alingsås kommun remitteras till samtliga
nämnder och kommunala bolag samt till Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund samt de externa intressenterna: föreningen Sambruk,
kommunnätverket Kivos och Internetstiftelsen i Sverige. Remissvar ska ha inkommit
till kommunstyrelsen senast den 5 april 2018.
Anteckning
Anna Hansson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
I målbild och handlingsplan för kommunens digitalisering fokuseras mycket på
privatpersoner/kommuninvånare och företag. Det är viktigt att på ett tydligare sätt
lyfta fram även andra aktörer som interagerar med kommunen, såsom föreningar och
andra organisationer.
Expedieras till

Samtliga nämnder och kommunala bolag, Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund, föreningen Sambruk, kommunnätverket Kivos,
Internetstiftelsen i Sverige

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Riktlinjer för hantering av
personuppgifter inom
socialnämndens verksamhet
7
2018.051 SN

Page 90 of 127

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-03-20
Johan Danielsson
0322-616514
2018.051 SN

Socialnämnden

Riktlinjer för hantering av personuppgifter inom
socialnämndens verksamhet
Ärendebeskrivning
Den nya dataskyddsförordningen, även känd som GDPR (General data protection
regulation), har till uppgift att stärka skyddet för medborgare vid hantering av
personuppgifter. GDPR träder i kraft från den 25 maj 2018. Det nya regelverket ersätter
personuppgiftslagen (PuL). Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är
Datainspektionen.
Riktlinjer beskriver hur socialnämnden ska arbeta med hantering av personuppgifter och
följsamhet mot EU:s dataskyddsförordning.
Förslag till beslut
Socialnämnden antar riktlinjer för hantering av personuppgifter inom socialnämndens
verksamhet.

Beslutet ska skickas till
Karin Hallgren
Johan Danielsson

Karen Alvstad
Tf. Förvaltningschef

Johan Danielsson
Digitaliseringsstrateg
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Riktlinjer
för hantering av personuppgifter inom
socialnämndens verksamhet

Dokumenttyp:
Fastställd av:
Beslutsdatum:
Giltighetstid
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1. Bakgrund
1.1 EU:s dataskyddsförordning
Den nya dataskyddsförordningen, även känd som GDPR (General data protection
regulation), har till uppgift att stärka skyddet för medborgare vid hantering av
personuppgifter. GDPR träder i kraft från den 25 maj 2018. I Sverige kommer GDPR
att ersätta Personuppgiftslagen (PUL) och berör alla organisationer, myndigheter och
företag som behandlar personuppgifter. Om organisationer, myndigheter och
företag bryter mot lagstiftningen kan det ge allvarliga konsekvenser i form av olika
sanktionsavgifter. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs i Sverige är
Datainspektionen.
1.2 Läsanvisning till riktlinjer
Texten i dokumentet är en förkortad version av EU:s dataskyddsförordning, där vi
beskriver det väsentligaste utifrån socialnämndens verksamhet. Riktlinjer ger styrning
för hur socialnämnden i Alingsås kommun bör arbeta vid hantering av
personuppgifter och följsamhet gentemot den nya dataskyddsförordningen.
1.3 Personuppgifter
Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild
individ. Direkta personuppgifter kan vara till exempel namn, bostadsadress,
e-post, personnummer och registreringsskylt. IP-adresser, kön och ålder är exempel
på möjliga indirekta personuppgifter.
Vissa personuppgifter, såsom en persons sociala förhållanden, hälsoinformation och
religiösa övertygelser, genetiska och biometriska data (till exempel fingeravtryck, iris
och röst) är exempel på känsliga personuppgifter och när vi behandlar sådana
uppgifter behöver vi vara extra uppmärksamma.
1.4 Behandling av personuppgift
Behandling definieras som: "en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande
personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs
automatiserat eller ej".
Innehållet i våra mobila enheter (så som mobiltelefoner, bärbara datorer och
surfplattor) tillhandahållna av arbetsgivaren kan innehålla en mängd personuppgifter.
Både genom egen lagring på enheten eller i olika molntjänster men även genom
åtkomst till kommunens olika datasystem.
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1.5 Information till de registrerade
All information som de registrerade kan tänkas behöva ska finnas i en
informationstext. Informationen ska vara relevant utifrån aktuell
personuppgiftsbehandling.
Typen av behandling avgör vilken information som ska finnas med.
Informationen ska dock alltid innehålla:
 hur de registrerade kommer i kontakt med oss (och i förekommande fall med
dataskyddsombud)
 personuppgiftsbehandlingens syfte
 vilka personuppgifter som behandlas
 den rättsliga grunden för behandlingen (lag, samtycke eller liknande)
 de registrerades rättigheter till insyn, möjlighet att radera data och lämna
klagomål.
Huvudregeln är att all information ska kunna ges både på papper och i elektronisk
form.
1.6 Hantera begäran
Om en registrerad begär att få utöva sina rättigheter, till exempel rätten att klaga eller
få sina uppgifter raderade, ska vi svara snarast eller senast inom en månad.
I svaret beskriver vi vad vi gjort för att uppfylla begäran. Om vi inte lyckas tillgodose
begäran ska vi beskriva vad vi gjort samt informera den registrerade om rätten att
klaga hos Datainspektionen, eller ta fallet till domstol.
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2. Personuppgiftsansvar
2.1 Ansvar
Socialnämnden har personuppgiftsansvar för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet.
I socialförvaltningen ska finnas en person med rollen dataskyddsredogörare vilken
leder, samordnar och driver förvaltningens arbete med hantering av
personuppgifter och följsamhet mot EU:s dataskyddsförordning.
Dataskyddsredogörare är förvaltningens kontakt i dataskyddsfrågor.
I Alingsås kommun ska finnas ett centralt dataskyddsombud med ansvar för
samordning, kontroll och kontakt med Datainspektionen.
2.2 Register över personuppgiftsbehandlingar med informationsklassning,
åtkomstbegränsning och lagringsminimering
Det viktigaste verktyget för att få kontroll över integritet och hantering av
personuppgifter är att föra ett förvaltningsövergripande register över
personuppgiftsbehandlingar.
Register över personuppgiftsbehandlingar ska klargöra
 vilka personuppgifter som behandlas
 var personuppgifter lagras
 var personuppgifter kommer ifrån
 den rättsliga grunden för behandlingen.
Insamlade personuppgifter får bara bevaras i identifierbar form så länge det är
nödvändigt för ändamålet. I register över personuppgiftsbehandlingar ska framgå
hur lagring minimeras. För socialnämnden styr de lagrum där nämndens
verksamhet bedrivs inom, samt arkivlagen och bestämmelser för gallring.
Ansvaret över att föra register för personuppgiftsbehandlingar ligger på
förvaltningen dataskyddsredogörare.
Kommunstyrelsen betraktas som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som
görs centralt i organisation (personalhantering, central behörighetshantering för ITsystem m.m.), nämnderna behöver inte föra register över denna typ av behandlingar.
I Alingsås kommun har vi en färdig mall för register över personuppgiftsbehandlingar.
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2.3 Personuppgiftsbiträde och personuppgiftsbiträdesavtal
Den som behandlar personuppgifter på uppdrag av nämnd och
dataskyddsredogörare, exempelvis en leverantör av ett verksamhetssystem för
dokumentation och journalföring, benämns här som personuppgiftsbiträde.
Personuppgiftsbiträdet ska garantera i en skriftlig överenskommelse så kallat
personuppgiftsbiträdesavtal att de följer lagen. Därför kan personuppgiftsbiträdet
hållas ansvarig vid brott mot den personliga integriteten.
I dag är det inte ovanligt att behandling av data omfattar dataöverföring mellan olika
länder, till exempel mor- och dotterbolag. Det är dock inte säkert att alla nationer
uppfyller kraven vad gäller datasäkerhet. Överföring av personuppgifter till länder
utanför EES, så kallat tredje land, får inte ske.
När socialförvaltningen genomför en upphandling och avtalsskrivning med leverantör
ska ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. Personuppgiftsbiträdesavtal ska finnas
i skriftlig och elektronisk form.
I avtalet fastställs hur personuppgiftsbiträdet ska stödja personuppgiftsansvarig här
nämnd och dataskyddsredogörare i frågor som rör informationssäkerhet,
personuppgiftsincidenter och konsekvensbedömningar.
Några av de viktigaste instruktionerna:
 endast behandla och överföra data enligt personuppgiftsansvariges
instruktioner, inbegripet överföringar av personuppgifter till tredjeland
 säkerställa att alla som kommer i kontakt med dessa data respekterar
sekretessen
 respektera reglerna vid kontrakt med ytterligare personuppgiftsbiträde
(underleverantör)
 radera/överföra data då avtalet går ut.
I Alingsås kommun har vi en färdig mall för personuppgiftsbiträdesavtal som ska
användas.
2.4 Samtycke om behandling av personuppgifter enligt dataskyddslagen
I de flesta fall har vi som myndighet rätt att behandla personuppgifter som ett led i
myndighetsutövning eller för att vi har laglig skyldighet att utföra behandlingen. Då
behövs inte samtycke.
I andra sammanhang behövs ett samtycke, att den som lämnar ifrån sig
personuppgifter lämnar samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett
eller flera specifika ändamål.
Samtycke ska ges frivilligt, vara specifikt och entydigt. Det ska baseras på att den
registrerade är välinformerad. Den i förvaltning som upprättar samtycke om
behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, ska tillse att
dataskyddsredogörare ges information om detta, samt att register över
personuppgiftsbehandlingar uppdateras.
5
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2.5 Datainspektionen, personuppgiftsincident och rapporteringsskyldighet
Organisationer, myndigheter och företag i Sverige informerar, samråder med och
anmäler till den statliga myndigheten Datainspektionen.
Datainspektionens roll:
 fungerar som en stödjande instans
 övervakar att verksamheter följer lagen genom revisioner och kontroller
 har befogenhet att bestraffa överträdelser - normalt med en inledande varning
och sedan med böter om brister inte åtgärdas
Efter att de nya reglerna trätt i kraft kommer klargöranden från Datainspektionen och
Sveriges Kommuner och Landsting, samt domar och avgöranden, göra det enklare
för kommunen att arbeta med dataskyddsfrågor.
En personuppgiftsincident avser vanligen det scenario då en tredje part får obehörig
åtkomst till personuppgifter.
I detta sammanhang är en incident någon typ av säkerhetsöverträdelse som leder till
att data som bearbetas förloras, ändras eller avslöjas.
Följande ligger ofta till grund för incidenter:
 dokument/filer försvinner
 systemfel
 stöld av datorer, telefoner och andra enheter
 vi lånar ut/delar användarnamn och lösenord
 skadlig programvara, så som virus
 människor gör fel/misstag.
Vid en personuppgiftsincident rapporteras detta till centralt dataskyddsombud med
ansvar för samordning, kontroll och kontakt med Datainspektionen.
Huvudregeln är att personuppgiftsincidenter som kan innebära en risk för
registrerades rättigheter eller sekretess anmäls till Datainspektionen snarast, och
senast inom 72 timmar.
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3. Dokumentation och journalföring inom socialnämndens
verksamhet
3.1 Socialnämndens verksamhet
Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom individ- och
familjeomsorg samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden ger socialnämnden
insatser i form av råd, service och stöd till barn, ungdomar, vuxna samt familjer.
Nämnden arbetar med myndighetsutövning som styrs av flera lagar – exempelvis
socialtjänstlag (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och
lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Socialnämnden har också ansvaret för
ensamkommande barn och unga.
3.2 Dokumentation och journalföring med stöd av verksamhetssystem
Myndighetsutövning och verkställighet inom individ- och familjeomsorg samt
arbetsmarknadsfrågor ska genomföras med stöd av verksamhetssystem.
3.3 Skyddad identitet
Socialnämndens verksamhet omfattar klienter med skyddad identitet. Nämndens
verksamhetssystem ska ha en inbyggd teknisk lösning som möjliggör en mycket
stark åtkomstbegränsning för att hantera tillgång till dokumentation och journalföring
för skyddade identiteter och härmed säkerställa att personuppgifter inte röjs.

4. Tillstånd och tillsyn inom alkohol, folköl och tobak, samt
hantering kring vissa receptfria läkemedel
4.1 Socialnämndens verksamhet
Socialnämnden ansvarar för kommunens tillstånd och tillsyn inom alkohol, folköl och
tobak, samt vissa receptfria läkemedel. Nämnden handhar ansökningar kring
serveringstillstånd, registrering och egenkontrollprogram inom folköl och tobak, samt
administration och tillsyn av vissa receptfria läkemedel. Lagar som styr är
Alkohollagen, Tobakslagen samt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
4.2 Tillstånd och tillsyn med stöd av verksamhetssystem
Tillstånd och tillsyn inom alkohol, folköl och tobak, samt vissa receptfria läkemedel
ska genomföras med stöd av verksamhetssystem.
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5. Övrig personuppgiftsbehandling
5.1 Alfresco (lagring- och samarbetsyta)
Alingsås kommuns lagring- och samarbetsyta Alfresco har möjlighet att avgränsa
tillgång och åtkomst till information och personuppgifter via arbetsrum.
Lagring- och samarbetsyta Alfresco får användas för övriga
personuppgiftsbehandlingar utifrån dataskyddslagen.
5.2 G-katalog (gemensam katalog)
Alingsås kommuns G-katalog (gemensam katalog) är till för gemensam information.
G-katalog (gemensam katalog) används inte för övriga personuppgiftsbehandlingar
utifrån dataskyddslagen.
5.3 H-katalog (hem katalog)
Alingsås kommuns H-katalog (hem katalog) är till för din personliga information.
H-katalog (hem katalog) används inte för övriga personuppgiftsbehandlingar utifrån
dataskyddslagen.
5.4 Smartare e-tjänster - digitalt först
Utveckling av e-tjänster inom socialförvaltningen ska fortsätta. Ett prioriterat område
inom förvaltningen är att digitalisera försörjningsstödet. Exempel är digital
återansökan och nyansökan av ekonomiskt bistånd.
Medborgare loggar in till e-tjänst via ”Mina sidor” i en portal på Alingsås kommuns
hemsida. Identifiering sker genom användande av bank-id. Medborgare kan lämna
personuppgifter och andra uppgifter nödvändiga för handläggning, kommunicera
med handläggare digitalt, samt digitalt ta del av beslut.
Handläggare får digital ansökan direkt i sitt verksamhetssystem som en aktualisering,
kan kommunicera digitalt med medborgare, samt göra beslut tillgängligt digitalt.
Vid publicering av e-tjänster på ”Mina sidor” i en portal på Alingsås kommuns
hemsida är det viktigt att där tydligt framkommer att personuppgifter och andra
uppgifter nödvändiga för handläggningen samlas in digitalt och att samtycke krävs.
En medborgare kan exempelvis ge sitt samtycke genom att medborgare skickar iväg
ansökan digitalt till socialtjänsten.
IT-enhet och kommunikationsenhet bistår förvaltningen i arbete med att publicera
korrekt information utifrån dataskyddslagen när kommunens e-tjänstplattform
används.
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5.5 Värdeskapande socialt arbete - digital medarbetare
Det värdeskapande sociala arbetet inom socialförvaltningen och samverkan kring
brukare och klienter över förvaltningsgränser ska utvecklas. Ett prioriterat område
inom förvaltningen är att införa digital medarbetare till stöd för det processorienterade
arbetssättet.
En digital medarbetare är en programvara som tillvaratar möjligheter med robotstyrd
processautomation så kallad RPA. Rätt utfört kan tid frigöras till det värdeskapande
sociala arbetet.
GDPR - Integritet först - i tjänster och lösningar:
Ett av kraven i den nya dataskyddsförordningen är inbyggt dataskydd och dataskydd
som standard vid systemutveckling (privacy by design and default).
Vid arbete med digital medarbetare är det viktigt att även beakta så kallat ”privacy by
design and default” och här konsultera förvaltningens dataskyddsredogörare, centralt
dataskyddsombud och kommunjurist.
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Direktnr:
Diarienr:
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Karin Hallgren
karin.hallgren@alingsas.se
2018.041 SN

Socialnämnden

Riktlinje för tillsyn över detaljhandel med tobak, cigaretter
och påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel
Ärendebeskrivning
I Alingsås kommun är det Socialnämnden som ansvarar för tillsyn över detaljhandeln med
tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel. Kommunens
alkoholhandläggare ansvarar för information och att tillsyn sker i enlighet med respektive
lagstiftning.
Kommunen ska ha tydliga och aktuella riktlinjer som redogör för vad som gäller enligt
lagstiftning på respektive område. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättsäkerhet och
likabehandling i kommunen när det gäller tillsynen. Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning i
det praktiska arbetet med att tolka lagstiftningen i tillsynsarbetet samt redogöra för vad som
gäller vid försäljning av dessa varor.
Förvaltningens yttrande
Upprättade riktlinjer säkerställer att kommunen följer de lagar som styr tillsynsverksamheten
och är en vägledning för hur arbetet ska utföras.
Socialnämnden har i samband med beslut utifrån ny lag om E-cigaretter 2017-12-14, § 133,
gett i uppdrag åt förvaltningen att upprätta styrdokument för e-cigaretter såsom riktlinjer,
anmälan om försäljning och egenkontrollprogram. Denna riktlinje i kombination med
nedanstående dokument säkerställer att förvaltningen har de styrdokument som behövs för
att möta lagens krav:


Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel
och försäljning av tobak, folköl samt e-cigaretter 2018, beslutad om på
socialnämndens sammanträde 2018-01-23, § 3.



Tillsynsavgifter för vissa receptfria läkemedel, folköl, tobak och e-cigaretter, beslutad
om på socialnämndens sammanträde 2018-01-23, § 4.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner Riktlinje för tillsyn över detaljhandel med tobak, cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel
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1. Tobakslagen, lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel - skyddslagar
Tobakslagen (1993:581) är en skyddslagstiftning. Ju tidigare i livet man börjar
använda tobak desto större är risken att både bli beroende och att drabbas av
sjukdomar senare i livet. Rökningen orsakar mängder av dödsfall per år.
Det övergripande målet för den svenska tobakspolitiken är att motverka
tobaksbrukets skadeverkningar. Genom lagstiftning, information och stöd till ett
allsidigt tobakspreventivt arbete vill staten förhindra tobaksdebut bland barn och
ungdom, underlätta tobaksavvänjning och skydda mot skador av passiv rökning.
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare regleras i lag
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och innehåller
bestämmelser för att begränsa nikotinets skadeverkningar. E-cigaretter kan vara en
inkörsport till nikotinberoende och kan leda till att man börjar använda tobak istället.
I lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel finns bestämmelser om
detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än
öppenvårdsapotek. Läkemedel kan orsaka stor skada om de används eller hanteras
på fel sätt. Bestämmelserna syftar till att säkerställa att läkemedel inte skadar
människor eller miljö samt att läkemedelskvaliteten inte försämras.
Samtliga tre lagstiftningar innehåller bestämmelser om tillämpning av 18 års
åldersgräns för att få handla varorna.

2. Kommunens ansvar
I Alingsås kommun är det Socialnämnden som ansvarar för tillsyn över detaljhandeln
med tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel.
Kommunens alkoholhandläggare ansvarar för information och att tillsyn sker i
enlighet med respektive lagstiftning.
Kommunen ska ha tydliga och aktuella riktlinjer som redogör för vad som gäller enligt
lagstiftning på respektive område. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa
rättsäkerhet och likabehandling i kommunen när det gäller tillsynen. Riktlinjerna ska
ge stöd och vägledning i det praktiska arbetet med att tolka lagstiftningen i
tillsynsarbetet samt redogöra för vad som gäller vid försäljning av dessa varor.
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3. Tobak
Vad är en tobaksvara?
En tobaksvara innehåller tobak till någon del och är avsedd att rökas, tuggas, snusas
eller sugas på. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och
rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa.

Anmälan och egenkontroll
Försäljning av tobak till konsumenter får inte ske förrän en anmälan gjorts till
kommunen där försäljningen ska ske. Om försäljningsstället byter ägare måste den
nya ägaren skicka in en ny anmälan. Anmälningsblankett finns på kommunens
hemsida eller kan fås av alkoholhandläggaren. Alkoholhandläggaren i kommunen
ansvarar för att upprätthålla ett register över aktuella försäljningsställen.
Den som bedriver detaljhandel av tobaksvaror, dvs. försäljning till konsument ska
enligt lag ha ett egenkontrollprogram. Programmet ska vara anpassat till
verksamheten och det bör framgå t.ex. hur åldersgränser, kontroll av varningstexter
och andra bestämmelser i tobakslagen tillämpas och följs. Det är näringsidkarens
ansvar att personalen känner till de regler som gäller.
Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt och ska dels finnas på plats i butiken och
dels skickas in till alkoholhandläggaren. Näringsidkaren bör regelmässigt uppdatera
personalen om rutinerna i egenkontrollprogrammet.

Åldersgräns
Tobak får inte säljas eller lämnas ut till någon som inte har fyllt 18 år. Det är den som
lämnar ut tobaksvaran som ska förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Det
är förbjudet att sälja tobaksvaror om man misstänker langning, även om köparen är
18 år. Lagen ger inte utrymme för några undantag för t.ex. en förälder eller annan
vårdnadshavare som lämnat sitt godkännande.

Skyltning om åldersgräns
Det ska tydligt framgå på försäljningsstället att det är förbjudet att sälja eller lämna ut
tobak till den som inte har fyllt 18 år. Skyltningen ska vara tydlig och väl synbar.
Skyltningen bör finnas både i direkt anslutning till kassan och vid produkten.

Marknadsföring
Det är förbjudet att marknadsföra tobaksvaror på reklamskyltar utanför
försäljningsstället och i skyltfönster. Inne på försäljningsstället får reklamen och
marknadsföringen av tobaksvaror inte vara påträngande eller uppsökande och den

4
Page 108 of 127

får inte uppmana människor att använda tobak. Kommunen har tillsyn över
marknadsföring av tobaksvaror på eller i anslutning till försäljningsstället.

Varningstexter och förpackningar
Alla tobaksvaror ska vara försedda med svensk varningstext och texten ska ha en
viss storlek och form. Cigarettpaket ska dessutom ha en innehållsdeklaration. Det är
inte tillåtet att sälja tobaksvaror med utländska varningstexter eller tobaksvaror som
saknar märkning. Felaktigt märkt tobak kan innebära brott mot tobakslagen och
medför straffansvar för näringsidkaren.
Det är förbjudet att sälja cigaretter styckvis eller att tillhandahålla cigarettpaket som
innehåller färre än 20 cigaretter.

Tillsyn och kontroll
Kommunen har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvaret över
detaljhandeln med tobak. Polisens huvudsakliga uppgift är att ingripa vid brott.
Kommunens uppgift är istället att arbeta förebyggande. Kommunens arbete handlar
om att kontrollera att försäljningen följer lagen och kommunen har till sitt förfogande
rätt att använda administrativa sanktioner.
Vid tillsynsbesöken kontrollerar kommunen bl.a. att verksamheten har ett
egenkontrollprogram, att det finns en tydlig och klart synlig skyltning om åldersgräns,
att tobaksvarorna har en korrekt varningstext, försäkrar sig om att det ej säljs lösa
cigaretter eller förpackningar med färre än 20 cigaretter, försäkrar sig om att
marknadsföringen på försäljningsstället inte är påträngande, uppsökande eller
uppmanar till bruk av tobak mm. Tillsynsbesöket skall dokumenteras.
När kommunen gör tillsynsbesök på försäljningsställen har den rätt att få tillträde till
lokaler och andra utrymmen. Den har även rätt att få upplysningar, handlingar och
liknande som behövs i tillsynsarbetet. Kommunen och polisen kan besluta om att
omhänderta en tobaksvara om försäljningen bryter mot tobakslagen.

Sanktioner
Olovlig tobaksförsäljning kan ge böter eller fängelse. All kassapersonal har ett
personligt straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse om tobak säljs till en
person som inte har fyllt 18 år.
Kommunen får använda sig av administrativa sanktioner om näringsidkaren inte följer
tobakslagen. Kommunen får vid allvarliga eller vid upprepade överträdelser meddela
de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen ska följas. Om ett förbud
anses vara en alltför ingripande åtgärd får kommunen istället meddela en varning.
Försäljningsförbud får meddelas för en tid på högst sex månader. Föreläggandet kan
även innehålla villkor och vara förenat med vite.
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Kontrollköp
För att undersöka om ett försäljningsställe har bra rutiner för ålderskontroll kan
kommunen göra ett kontrollköp. Det innebär att en person som ser ung ut men som
har fyllt 18 år testar om det går att handla tobak utan att visa legitimation. Alingsås
kommun utför kontrollköp regelbundet. Ett kontrollköp får inte användas av
kommunen som underlag för administrativa sanktioner men kan hjälpa
näringsidkaren i att förbättra sina rutiner.

Avgifter
Kommunen får ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig
verksamhet av tobaksvaror. Avgiften tas ut årsvis för innevarande år och information
om aktuell avgift finns på kommunens hemsida eller kan ges av
alkoholhandläggaren.

4. E-cigaretter och påfyllningsbehållare
Vad är E-cigaretter och påfyllningsbehållare?
En elektronisk cigarett är en produkt som kan användas för konsumtion av
nikotinånga via ett munstycke. En påfyllningsbehållare är en produkt som innehåller
vätska med nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

Anmälan och egenkontroll
Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare ska
göra en anmälan till Folkhälsomyndigheten gällande alla produkter som de avser att
tillhandahålla konsumenter på den svenska marknaden. Tillverkare och importörer
ska varje år till Folkhälsomyndigheten rapportera in försäljningsvolymer och uppgifter
om vilka konsumentgrupper som använder produkterna.
En näringsidkare får inte tillhandahålla elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält
försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.
Om försäljningsstället byter ägare måste den nya ägaren skicka in en ny anmälan.
Anmälningsblankett finns på kommunens hemsida eller kan fås av
alkoholhandläggaren. Alkoholhandläggaren i kommunen ansvarar för att upprätthålla
ett register över aktuella försäljningsställen.
Den som bedriver försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska enligt lag
ha ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Det är näringsidkarens ansvar
att personalen känner till de regler som gäller.
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Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt och ska dels finnas på plats i butiken och
dels skickas in till alkoholhandläggaren. Näringsidkaren bör regelmässigt uppdatera
personalen om rutinerna i egenkontrollprogrammet.

Åldersgräns
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller lämnas ut till
någon som inte har fyllt 18 år. Det är den som lämnar ut sådana produkter som ska
förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Om det finns särskild anledning att
anta att en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare är avsedd att lämnas över till
någon som inte har fyllt 18 år, får produkten inte lämnas ut.

Skyltning om åldersgräns
På varje försäljningsställe för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska det
finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller
lämna ut sådana produkter till den som inte fyllt 18 år.
Skyltningen bör finnas både i direkt anslutning till kassan och vid produkten.

Information, märkning och produktpresentation
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare måste vid försäljning innehålla
informationsblad, innehållsdeklaration och ska vara försedd med en hälsovarning.
Saknas dessa uppgifter får produkten inte tillhandahållas konsumenter på
marknaden.
Märkningen på elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte antyda att en
viss produkt är mindre skadlig än andra sådana produkter, den får inte innehålla
information om halten tjära eller kolmonoxid. Den får inte likna ett livsmedel eller
kosmetisk produkt, antyda att en viss produkt har miljöfördelar eller hänvisa till doft
eller tillsatser. Styckförpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
får inte antyda ekonomiska fördelar genom att t.ex. erbjudande om rabatt eller
liknande.

Produktkontroll
Tillverkare, importörer och distributörer av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare ska upprätthålla ett system för att samla in information om alla
misstänkta skadliga effekter som produkterna har på människors hälsa. Om det finns
skäl att anta att produkten inte är säker eller av god kvalitet ska
de vidta korrigerande åtgärder, dra tillbaka eller återkalla produkten.
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Tillsyn och kontroll
Kommunen har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvaret över
detaljhandeln med elektriska cigaretter och påfyllningsbehållare. Kommunen har
omdelbar tillsyn när det gäller bestämmelserna som omfattar produktanmälan,
produktkrav, produktpresentation, informationsblad, innehållsdeklaration,
hälsovarning och rapportering av försäljningsvolymer med mera.
Kommunen har också tillsammans med polisen ansvaret för den omedelbara
tillsynen när det gäller åldersgränskravet och anmälan om försäljning samt kravet på
egenkontrollprogram.
Tillsynsbesöket skall dokumenteras.
När kommunen gör tillsynsbesök på försäljningsställen har den rätt att få tillträde till
lokaler och andra utrymmen. Den har även rätt att få upplysningar, handlingar och
liknande som behövs i tillsynsarbetet.

Sanktioner
Om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare säljs till en minderårig person är
det brottsligt. All kassapersonal har ett personligt straffansvar och kan dömas till
böter eller fängelse om produkterna säljs till en person under 18 år. Medveten
försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som saknar eller har en
felaktig hälsovarning, innehållsdeklaration eller på annat sätt inte uppfyller kraven i
lagen kan också medföra böter eller fängelse.
Kommunen får använda sig av administrativa sanktioner om näringsidkaren inte följer
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Kommunen får vid
allvarliga eller vid upprepade överträdelser meddela de förelägganden eller förbud
som behövs för att lagen ska följas. Om ett förbud anses vara en alltför ingripande
åtgärd får kommunen istället meddela en varning. Försäljningsförbud får meddelas
för en tid på högst sex månader. Föreläggandet kan även innehålla villkor och vara
förenade med vite.

Kontrollköp
För att undersöka om ett försäljningsställe har bra rutiner för ålderskontroll kan
kommunen göra ett kontrollköp. Det innebär att en person som ser ung ut men som
har fyllt 18 år testar om det går att handla elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare utan att visa legitimation. Ett kontrollköp får inte användas av
kommunen som underlag för administrativa sanktioner men kan hjälpa
näringsidkaren i att förbättra sina rutiner.
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Avgifter
Kommunen får ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig
verksamhet av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Avgiften tas ut årsvis
för innevarande år och information om aktuell avgift finns på kommunens hemsida
eller kan ges av alkoholhandläggaren.

5. Receptfria läkemedel
Enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel kan detaljhandel med vissa
receptfria läkemedel äga rum på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek.
Läkemedelsverket beslutar om vilka läkemedel som kan säljas enligt denna lag. Med
stöd av lagen har Läkemedelsverket utfärdat mer detaljerade föreskrifter (LVFS
2009:20)

Anmälan, rapportering och egenkontroll
En näringsidkare som vill bedriva detaljhandel med receptfria läkemedel måste först
göra en anmälan till läkemedelsverket. Läkemedelsverket rapporterar till kommunen
vilka som gjort anmälan om att bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.
Alkoholhandläggaren i kommunen ansvarar för att upprätthålla ett register över
aktuella försäljningsställen.
Den som bedriver detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel ska enligt lag ha ett egenkontrollprogram. Programmet ska vara anpassat
till verksamheten och avsikten med egenkontrollprogrammet är att ge
verksamhetsinnehavaren hjälp att på ett strukturerat sätt säkra kvaliteten beträffande
försäljningen och hanteringen av läkemedel.
Det är näringsidkarens ansvar att personalen känner till de regler som gäller.
Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt och ska dels finnas på plats i butiken och
dels skickas in till alkoholhandläggaren. Näringsidkaren bör regelmässigt uppdatera
personalen om rutinerna i egenkontrollprogrammet. Verksamhetsutövaren ska
månadsvis skicka in uppgifter om sin försäljning till E-hälsomyndigheten.

Tillhandahållande och åldersgräns
Läkemedel enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel får inte säljas eller
lämnas ut till någon som inte har fyllt 18 år. Det är den som lämnar ut varan som ska
förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Nikotinläkemedel får inte säljas om
man misstänker att läkemedlet kommer att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år.
Läkemedel får endast tillhandahållas i sin originalförpackning. Förpackningen måste
vara obruten och utan fel och brister för att få säljas. Läkemedlet ska vid
försäljningstillfället ha en så pass lång kvarvarande hållbarhetstid att utgångsdatumet
inte passeras under den förväntade användningstiden. Läkemedelsverket anser att
en sådan tid bör vara minst 3-6 månader.
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Den som bedriver detaljhandel ska informera konsumenten om var han eller hon kan
få farmaceutisk rådgivning.

Inköp av läkemedel
Inköp av läkemedel får endast ske av partihandlare med giltigt partihandelstillstånd
för läkemedel. Det är verksamhetsutövarens skyldighet att kontrollera att
partihandlaren har ett sådant giltigt tillstånd.

Mottagande av leveranser
Läkemedel som har för kort hållbarhet, synliga fel eller avvikande utseende på
förpackningen får inte säljas och ska därför redan vid mottagandet sorteras ut och
hållas åtskilda från de andra läkemedlen. Butiken ska ha ett särskild uppmärkt plats
för förvaring av utsorterade läkemedel.

Förvaring och exponering på försäljningsstället
På försäljningsstället ska läkemedlen förvaras inlåsta eller förvaras under direkt
uppsikt av personal. Det ska vara tydligt för konsumenten vilka varor som är
läkemedel. Det ska i anslutning till produkterna, genom skyltning, framgå att det är
läkemedel. Läkemedel ska förvaras åtskilda från produkter som inte är läkemedel för
att förtydliga läkemedlens särställning samt för att garantera att kvaliteten inte
försämras till följd av förvaring intill varor som t. ex. kan avge fukt. Läkemedlen ska
alltid förvaras i enlighet med förvaringsanvisningarna som anges i förpackningen.

Reklamationer och indragningar
Verksamhetsutövaren har skyldighet att ta emot reklamationer av sådana läkemedel
som verksamhetsutövaren har i sitt sortiment, även om man inte har sålt den aktuella
läkemedelsförpackningen. Med reklamation avses misstanke om kvalitetsbrister eller
fel på läkemedel. Uppgifterna ska vidarebefordras och all hantering vid en
reklamation ska dokumenteras. Ibland kan indragningar av läkemedel ske då det
framkommit att en viss tillverkningssats av ett läkemedel är felaktig och därför inte
ska säljas. All hantering av det indragna läkemedelet ska dokumenteras.

Tillsyn och kontroll
Läkemedelsverket har det övergripande tillsynsansvaret över efterlevnaden av lag
om handel med vissa receptfria läkemedel följs. Läkemedelsverket får meddela
förelägganden och förbud som behövs och beslut om förelägganden eller förbud får
förenas med vite.
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Kommunen ska där detaljhandeln bedrivs kontrollera efterlevnaden av lagen och ska
till läkemedelsverket rapportera brister. Kommunen har rätt att få upplysningar och
handlingar samt rätt att få tillgång till lokaler för att utföra kontrollen.
Vid tillsynsbesök kontrollerar Alkoholhandläggaren bl.a. om verksamhetsutövaren har
anmält sitt försäljningsställe till läkemedelsverket, att exponering, tillhandahållande
och förvaring av läkemedlen är korrekt, att ett egenkontrollprogram finns, att det finns
bra rutiner för mottagande av varuleveranser, reklamationer, indragningar och att
åldersbestämmelser följs. Tillsynsbesöket dokumenteras och eventuella brister
rapporteras till läkemedelsverket.

Avgifter
Läkemedelsverket tar ut en tillsynsavgift per år. Kommunen får även för sin kontroll ta
ut en avgift. Avgiften tas ut årsvis för innevarande år och information om aktuell avgift
finns på kommunens hemsida eller kan ges av alkoholhandläggaren.
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Avgifter för serveringstillstånd
och tillsyn enligt alkohollagen
9
2018.054 SN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-03-28
Karin Hallgren
karin.hallgren@alingsas.se
2018.054 SN

Socialnämnden

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen fick på socialnämndens sammanträde 2018-01-23, § 4 i uppdrag att se
över gällande avgifter i samband med serveringstillstånd.
Nuvarande avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen har funnits sedan
2011.
Vid fastställande av tillsynsavgifter gäller kommunallagens bestämmelser om
självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Tillsynsavgifter ska täcka både
direkta och indirekta kostnader såsom personal, material, utrustning,
administration och tillsynsbesök.
Alkohollagen
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens
skadeverkningar. Lagstiftaren har genom olika bestämmelser i Alkohollagen sett
till att en kraftfull tillsyn över försäljningen av alkoholdrycker skall kunna utövas.
En central tillsynsmyndighet, Folkhälsomyndigheten, skall följa utvecklingen och
vara vägledande vid tillämpningen av lagen. De regionala myndigheterna,
Länsstyrelsen, skall ge kommunerna vägledning men också utöva tillsyn av
kommunernas verksamhet. Kommunerna och Polismyndigheterna skall utöva
den direkta tillsynen över restauranger med serveringstillstånd.
Tillsynsarbetet skall bestå av både yttre tillsyn och en inre tillsyn. Vid den yttre
tillsynen kontrolleras hur verksamheten bedrivs med avseende på ordning och
nykterhet och att servering inte sker till underåriga eller märkbart påverkade
personer, förekomsten av lagad mat samt att serveringsansvarig person finns på
plats. Kontroller görs också att servering sker i enlighet med tillståndet som det
framgår av tillståndsbeviset. Den inre tillsynen består bl.a av om förutsättningarna
för tillstånd fortfarande föreligger vad det gäller t.ex. ekonomisk skötsamhet,
brandsäkerhet, skötsamhet utan anmärkning i polisens belastningsregister,
korrekt livsmedelshantering mm.
I Alkohollagen framgår det att Kommunerna har rätt att finansiera
tillsynsverksamheten med avgifter. Kommunerna får ta ut avgift för prövning av
ansökan om serveringstillstånd liksom för den löpande alkoholtillsynen.
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Förvaltningens yttrande
Tillstånd och tillsynsavgifter
Vid fastställande av tillstånd och tillsynsavgifter skall en självkostnadsprincip gälla
och avgiften skall bygga på tidsåtgång och en timkostnad. Vid beräkning av
självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta direkta och indirekta
kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på detta är
personalkostnader, material, utrustning, lokalkostnader och
administrationskostnader.
Timkostnaden för utfört arbete år 2011 motsvarar ej 2018 års kostnader då både
konsumentprisindex samt lönekostnader ökat. Konsumentprisindex har ökat med
5,8 % mellan åren 2010 - 2017.
Med anledning av ovanstående bedöms det rimligt med en ändring av Alingsås
kommuns tillsynsavgifter.
Jämförelse med andra närliggande kommuner
Ansökan stadigvarande tillstånd till allmänheten:
Alingsås 8000 kr
Lerum 8000 kr
Göteborg 8200 kr
Marks kommun 9200 kr
Borås stad 12 000 kr
Systemet för tillsynsavgifter omfattar en fast tillsynsavgift för stadigvarande
tillstånd samt en rörlig tillsynsavgift som baseras på vilken omsättning
verksamheten har.
Fast tillsynsavgift:
Alingsås 1500 kr
Lerum 1500 kr
Göteborg 1500 kr
Marks kommun 2900 kr
Borås stad 3100 kr

Rörlig del:
2000 kr - 12 000 kr
0 kr
- 8 000 kr
2100 kr - 14 400 kr
2900 kr - 21 500 kr
1 % av föregående års omsättning på
försäljning

Förslag till nya avgifter i Alingsås kommun
Nyansökningar/ägarskiften är det ärendeslag som är mest tidskrävande.
Noggrannare utredningsförfarande och högre kostnader för administrativ
hantering föranleder en större höjning. Förslag läggs att höja denna avgift från
8000 kr till 12000 kr. Övriga ansökningsavgifter föreslås höjas med cirka 30 %.
Systemet för tillsynsavgifter omfattar en fast tillsynsavgift för stadigvarande
tillstånd samt en rörlig tillsynsavgift som baseras på vilken omsättning
verksamheten har. Avgiften för fast tillsyn är idag 1500 kronor och föreslås
ändras till 3500 kronor.
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Den rörliga tillsynsavgiften består idag av 8 olika avgiftsklasser mellan 2000 – 12
000 kronor beroende på vilken omsättning restaurangverksamheten har. Förslag
läggs att utöka antal avgiftsklasser från 8 till 9 stycken samt att utvidga spannet
av tillsynsavgifter till mellan 4000 och 20 000 kronor istället för som nuvarande
avgifter mellan 2000 och 12 000 kronor.
Kostnader Alingsås kommun, årsbasis
Lön baserad på 75% av heltidstjänst
Lön,
baserad på
75 % av
heltidstjänst

PO
(sociala
avgifter)

OH
(administrativa
kringkostnader)

Summa

340875

39,75%

15%

527575

Förslag till nya avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen från den 1 juni
2018.
Ansökningsavgifter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nyansökan 10 000 kr (tidigare 8000 kr)
Utvidgat tillstånd 4200 kr (tidigare 3300 kr)
Betydande ändring i bolag 3500 kr (tidigare 2700 kr)
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 7000 kr (tidigare 5400 kr)
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 1000 kr (tidigare 800 kr)
Provsmakning vid tillverkningsställe 7500 kr (tidigare 6000 kr)
Tillfälligt tillstånd provsmakning vid arrangemang 5000 kr (tidigare 4000 kr)
Servering vid gemensamt serveringsutrymme 4200 kr (tidigare 3300 kr)
Anmälan om serveringslokal vid catering 400 kr (tidigare 300 kr)
Anmälan om redan godkänd lokal 200 kr (tidigare 100 kr)
Avgift för kunskapsprov per tillfälle 1700 kr (tidigare 1200 kr)

Tillsynsavgifter:
A) Fast del innefattande avgift för förebyggande och inre tillsyn av alla stadigvarande
serveringstillstånd 3500 kronor. Fast del 3500 kr x 29 tillstånd = 101 500 kr
B) Rörlig del för yttre tillsyn på alla stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
baseras på omsättning i kronor per år.
0- 250 000

= 4000 kr (tidigare 2000 kr) x 0 tillstånd = 0 kr

250 000 - 500 000

= 5000 kr (tidigare 3000 kr) x 1 tillstånd = 5000 kr

500 000 - 1 miljon

= 6000 kr (tidigare 4000 kr) x 2 tillstånd = 12 000 kr

1 miljon - 2 miljoner

= 8000 kr (tidigare 6000 kr) x 4 tillstånd = 32 000 kr

2 miljoner - 3 miljoner

= 9000 kr (tidigare 7000 kr) x 6 tillstånd = 54 000 kr

3 miljoner - 4 miljoner

= 11 000 kr (tidigare 8000 kr) x 3 tillstånd = 33 000 kr
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4 miljoner - 6 miljoner

= 14 000 kr (tidigare 10000 kr) x 4 tillstånd = 56 000 kr

6 miljoner – 8 miljoner

= 17 000 kr (tidigare 12000 kr) x 2 tillstånd = 32 000 kr

8 miljoner – 10 miljoner

= 20 000 kr x 7 tillstånd = 140 000 kr

Rörlig del inkomst: 364 000 kr
Därutöver tillkommer inkomster på ansökningar som inkommer under året. Antal
ansökningar varierar och är svåra att förutsäga. Uppskattad inkomst från ansökningar
är 62 000 kr år 2018.
Avgifterna är uträknade enligt Alingsås kommuns faktiska kostnad. Nya avgifter för
serveringstillstånd föreslås gälla från 2018-06-01, men nuvarande avgifter tas ut till dess att
beslut är fattat i kommunfullmäktige.
Avgifterna föreslås revideras ungefär vartannat år, nästa gång blir i januari 2020.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår åt kommunfullmäktige att besluta om nya tillsynsavgifter för
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Angelica Liljedahl, alkoholhandläggare
Anders Hjälm, enhetschef vuxenenheten

Karen Alvstad
tf förvaltningschef

Karin Hallgren
Nämndsekreterare
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-03-28
Karin Hallgren
karin.hallgren@alingsas.se
2018.052 SN

Socialnämnden

Projekt - Samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa
inom SAMLA
Ärendebeskrivning
Politiker och tjänstemän inom SAMLA ser ett behov av att förstärka förmågan att möta
psykisk ohälsa hos barn och unga och skapa en modell där man jobbar integrerat mellan
primärvård, socialtjänst och elevhälsan genom samverkansteam. Utgångspunkten har varit
att vårdkedjan brister som den ser ut idag och att det finns risk för bristande patientsäkerhet
för barn och unga med psykisk ohälsa.
Den 2 februari 2018 fattade SAMLAs politiska samrådsgrupp ett inriktningsbeslut om att
skapa samverkansteam enligt SIMBA-modellen. SIMBA är en samverkansmodell som
används av andra kommuner och landsting. För att SAMLAS inriktningbeslut ska kunna
träda i kraft krävs att berörda nämnder och styrelser fastställer SAMLAs politiska
samrådsgrupps inriktningsbeslut.
Förvaltningens yttrande
I SIMBA-projekt som pågår i andra kommuner har man skapat en modell som bygger på
strukturerad teamsamverkan mellan primärvård, som har ansvaret för unga med lindrig till
måttlig psykisk ohälsa, elevhälsa och socialtjänst. Specialistnivån fungerar som ett stöd till
vårdcentralerna utifrån en konsultationsmodell.
Skapande av liknande samverkansteam i Alingsås, enligt SIMBA-modellen, förutsätter att en
projektledare anställs på 50%, till en kostnad av 450 000 kr/år. Projektet beräknas pågå
under tre år. Kostnaden för projektledaren behöver finansieras gemensamt av kommunerna
Alingsås och Lerum inom SAMLA. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tillskjuter medel för
anställning av barnpsykologer i primärvården.
Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer SAMLAs politiska samrådsgrupps inriktningsbeslut.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Karin Alvermalm
Carina Westereleve
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Karen Alvstad
tf förvaltningschef

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

Datum 2018-03-01

Till:
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus
Styrelsen för Alingsås sjukhus
Primärvårdsstyrelsen
Styrelsen för beställd primärvård
Styrelsen för Habilitering och hälsa
Kommunstyrelsen Alingsås kommun
Kommunstyrelsen Lerums kommun

Projekt - Samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa
inom SAMLA-området
Ärende

Både politiker och tjänstemän inom SAMLA ser ett behov av att stärka första linjens1
förmåga att möta psykisk ohälsa hos barn och unga och skapa en modell där man arbetar
integrerat mellan primärvården, socialtjänsten och elevhälsa. Som det är idag upplever alla
berörda parter att det brister i samverkan kring målgruppen inom och över
vårdgivargränserna.
Den 2 februari fattade SAMLAs politiska samrådsgrupp inriktningsbeslut om att starta upp
ett projekt för att skapa liknande samverkansteam på första linjen i SAMLA, utifrån lokala
förutsättningar, som finns i SIMBA kring barn och unga psykiska hälsa.
Inom SIMBA-området har man arbetat med att tydliggöra första linjens uppdrag och vilka
som samverkar på första linjen samt skapat en samverkansstruktur med SIMBA-team
bestående av representanter från socialtjänst, elevhälsa och primärvård som träffas varje
vecka. Detta har medfört att barn och unga i behov av integrerade insatser snabbt kommer
till vård och behandling samt att den erhålls på rätt vårdnivå.
För att förslaget om att starta upp ett projekt för att skapa samverkansteam på första linjen
kring barn och unga psykiska hälsa ska kunna effektueras behöver ingående nämnder och
styrelser fastställa SAMLAs politiska samrådgrupps inriktningsbeslut.
1

Första linjen är den funktion eller verksamhet i kommuner och landsting som först möter ett barn eller en
ungdom med ett indikerat problem
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Beslutsunderlag
Föreliggande skrivelse

Bakgrund
För att på bästa sätt ge barn, unga och deras familjer fullgott stöd, behövs god samverkan
och ett aktivt arbete mellan berörda huvudmän. Barnet/den unge och dennes familj ska
kunna få rätt insats i rätt tid utifrån en helhetssyn på barnets situation och behov.
Gemensam ledning och styrning är en förutsättning och framgångsfaktor. God
synkronisering inom den offentliga sektorn kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet,
samverkan och ett hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens hälsa
och reducera framtida vård- och omsorgsbehov. Detta medför att gemensamma resurser
nyttjas effektivt, samtidigt som barnen och ungdomarnas förutsättningar till en god uppväxt
ökar.
För att samtida insatser av olika huvudmän ska kunna synkroniseras behövs samverkan och
samordning över vårdgivargränser och förvaltningar. Vidare krävs tydliga mål, uppdrag och
ansvarsfördelning. Detta förutsätter i sin tur kunskap om och förståelse för varandras
uppdrag.
Hösten 2016 överlämnade barn- och ungdomsnämnden i Alingsås en skrivelse till barn och
ungdomspsykiatrin (BUP) på Södra Älvsborgs sjukhus då de upplevde brister i vårdkedjan och
att det fanns stor oro för bristande patientsäkerhet för barn och unga med psykisk ohälsa.
Detta utifrån att verksamhetsberättelse för Barn- och elevhälsan och
patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser fortsatt visade på
svårigheter och brister i samverkan med primärvården och BUP där Västbus riktlinjer inte
följs.
SIMBA-modellen
I SIMBA-området har man skapat en modell som bygger på strukturerad teamsamverkan
mellan primärvård, som har ansvaret för lindrig till måttlig psykisk ohälsa, elevhälsa och
socialtjänst, där specialistnivån fungerar som stöd till vårdcentralerna utifrån en
konsultationsmodell.
Modellen som är framgångsrik bygger på närhetsprincip och kostandseffektivitet samt ur
flera perspektiv vad som är bäst för barn, unga och deras familjer. För att få en modell som
möjliggjort effektivt konsultationsstöd från specialistnivån till första linjen har regionens
resurser koncentrerats genom att en vårdcentral inom respektive kommun erhållit
implementeringsresurser. Man har även möjliggjort för övriga vårdcentraler att ansluta sig
teamen.

2
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Tjänstemän från SAMLA varit på studiebesök i SIMBA och fann arbetssättet tilltalande.
Skapande av liknade samverkansteam i SAMLA, som finns i SIMBA på första linjen förutsätter
att en projektledare på 50% anställs, till en kostnad av 450 000 kr/år, under tre år och att
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tillskjuter medel för anställning av barnpsykologer i
primärvården.

Under förutsättningar att medel tillskjuts eller ansökan om medel kan göras för
projektledning och barnpsykologer finns förslag till en preliminär tidplan:
- 2018-09-01 Projektledare tillträder sin tjänst och uppstart av projekt
- 2018-09-01—2019-08-31 Kartläggning av nuvarande samverkan, skapa samsyn samt
framtagning av handlings- och implementeringsplan
- 2019-09-01 Implementering av ett samverkansteam i Alingsås och ett i Lerum
- 2021-04-01 De två vårdcentralerna med samverkansteam för barn- och ungas
psykiska hälsa är etablerade och implementerade i ordinarie verksamhet.
Tillträde av projektledare före den 1 september kan medföra att implementeringsfasen kan
tidigareläggas, likaså kan en erfaren projektledare medföra att förberedelsefasen kan
komprimeras och därmed implementeringsfasen starta upp tidigare.

Micaela Kronberg Thor
Ordförande
Politisk samrådsgrupp

Catharina Johansson
Ordförande
Samordningsgruppen
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Beslut skickas till:
SAMLAs processledare Carina Westerelve, carina.westerelve@alingsas.se
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