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Sammanträde i socialnämnden

Tid och plats för sammanträde

Onsdagen den 23 juni 2021, kl. 09.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Gruppmöten

Respektive partigrupp anordnar själva sina gruppmöten.

Förslag till justerare
Ordinarie: Carl Johan Ekström (M) Ersättare: Mari Klasson (C)

Tid och plats för justering

Onsdagen den 23 juni 2021, kl. 15.45. Kommunledningskontoret Västra Storgatan 15,

Gnesta

Allmänheten

Under rådande pandemi och med anledning av de restriktioner som råder, har presidiet

beslutat att stänga dagordningens alla punkter för allmänheten.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning

digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelsen och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Offentliga 1 - 8, Ej offentliga 9 - 10

Nr Diarienummer Ärende

1 SN.2021.13 Ekonomisk uppföljning maj 2021

2 SN.2021.46 Åtgärdsplan för budget i balans

3 SN.2021.60 Verksamhetsförändring Regnbågen

www.gnesta.se
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4 SN.2021.53

Revidering - Riktlinjer för socialnämndens

ansvarsområde gällande Socialtjänstlagen (SoL) och

Lagen om Stöd och Service (LSS)

5 SN.2021.62
Översyn och revidering av riktlinjer för hälso- och

sjukvård

6 KS.2021.65
Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och

tjejjouren Mira

7 SN.2021.4 Redovisning av delegationsbeslut

8 SN.2021.5 Anmälningsärenden

9 SN.2021.6 Förvaltningschefen informerar

10 SN.2021.55 S

Väcka talan i tingsrätten avseende minderårig persons

behov av särskild förordnad vårdnadshavare

(Ärendet dukas)

Ingrid Jerneborg Glimne Jenny Johansson

Ordförande Sekreterare
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Upprättad: 2021-06-15
Diarienummer: SN.2021.13

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning maj 2021

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning
Socialnämndens resultat tom. maj uppgår till -3 104 tkr. Underskottet härrör från

verksamhetsområdet Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård som visar en negativ

avvikelse på -9 722 tkr, men också Stöd och vägledning visar underskott uppgående till

-4 578 tkr. Administration och bistånd gör ett positivt resultat uppgående till +10 931

tkr, liksom Förvaltningsledningen som har ett resultat på +254 tkr.

Ärendebeskrivning
Den ekonomiska uppföljningen redovisas i sin helhet i den bifogade handlingen;
Analys bokslut maj 2021 Socialnämnden

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Jämställdhetsanalys utifrån checklista är inte tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-06-15

2. Analys bokslut maj 2021 Socialnämnden

Veronica Östlin Jenny Neimann

Tf. förvaltningschef Förvaltningsekonom
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Sändlista
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~ Socialnämnden



Analys bokslut maj 2021 Socialnämnden 
Socialnämndens resultat tom. maj uppgår till -3 104 tkr. Underskottet härrör från 

verksamhetsområdet Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård som visar en negativ avvikelse på             

-9 722 tkr, men också Stöd och vägledning visar underskott uppgående till -4 578 tkr. Administration 

och bistånd gör ett positivt resultat uppgående till +10 931 tkr, liksom Förvaltningsledningen som har 

ett resultat på +254 tkr.  

Belopp i tkr 

Verksamhetsområde Utfall Budget Avvikelse Helårsbudet Prognos 
April-21 

Socialnämnden 0 11 11 26 11 

Förvaltningsledning -907 1 160 254 2 800 1 000 

Stöd och vägledning -22 751 18 174 -4 578 44 000 -5 625 

Äldre, funktionsstöd, hälso- och 
sjukvård 

 
-17 387 

 
7 665 

 
-9 722 21 161 -19 920 

Administration och bistånd -60 322 71 253 10 931 171 339 18 740 

SUMMA -101 367 98 263 -3 104 239 326 -5 794 

 

Förvaltningsledning: 
Förvaltningsledning uppvisar en avvikelse mot budget med +254 tkr. I budgeten finns täckning för en 

viss överlappning mellan nuvarande och tillträdande förvaltningschef. Här har även bokförts intäkt 

avseende sjuklöneersättning, hittills har totalt har 767 tkr bokförts socialnämnden under 2021. 

Stöd och vägledning: 
Belopp i tkr 

Enhet  Utfall Budget Avvikelse Helårsbudet Prognos 
April -21 

Verksamhetschef -1 962 1 940 -23 4 692 287 

Utredning och stöd -11 636 8 563 -3 073 20 674 -3 535 

Stöd till arbete -5 128 4 788 -340 11 619 -1 776 

Vuxenutbildning -4 025 2 883 -1 142 7 015 -601 

Totalsumma -22 751 18 174 -4 578 44 000 -5 625 

 

Negativa avvikelser mot budget återfinns inom enheten Utredning och stöd (-3 073 tkr), Stöd till 

arbete (-340 tkr) samt inom Vuxenutbildningen (-1 142 tkr). Utredning och stöd har höga kostnader 

på grund av dyra placeringar framförallt inom HVB. Flera placeringar avslutas vid halvåret och ger 

effekt på resultatet under andra halvan av året. Stöd till arbete har haft högre kostnader än 

budgeterat för försörjningsstödet och även icke utbetalda budgeterade intäkter inom 

försörjningsstödet, kostnader inom stödboende som nu är nedlagt och inte kommer att innebära 

kostnader framåt samt högre personalkostnader som budgeterats på verksamhetschef. 

Vuxenutbildningen har haft höga kostnader för timvikarier vilket bidragit till resultatet samt att 

förväntade statsbidrag ej ännu utbetalats.  

  



Äldre, funktionsstöd, hälso, -och sjukvård: 
Verksamhetsområdets resultat förklaras i hög utsträckning av låga volymer och höga 

personalkostnader jämfört med budget.  

Belopp i tkr 

Huvudområde Utfall Budget Avvikelse Helårsbudet Prognos 
April -21 

Stab -823 -32 -855 0 -2 745 

LSS -845 -275 -1 120 0 -1 690 

SoL ÄO -5 622 -645 -6 267 0 -11 408 

SoL FN -391 -68 -459 0 -612 

HSL -9 706 8 685 -1 021 21 161 -3 465 

Totalsumma -17 387 7 665 -9 722 21 161 -19 920 
 

Tabellen visar att underskottet i huvudsak härrör från verksamhetsområdena SoL ÄO och LSS, när det 

gäller LSS så är det främst daglig verksamhet som visar ett stort underskott på grund av lågt antal 

besökare (-1 224 tkr), här har även intäkter för statsbidrag avseende HAB-ersättning (457 tkr) betalts 

ut. Statsbidraget avser kostnader fram till årets slut. inom SoL ÄO är det främst hemtjänst (-3 943 tkr) 

och korttidsboende (-1 241 tkr) som står för den övervägande delen av underskottet. Hemtjänstens 

underskott beror på låg utförandegrad och korttidsboendes underskott beror på låg beläggningsgrad. 

Även den anslagsfinansierade verksamheten HSE (se HSL) uppvisar ett underskott som bland annat 

förklaras av kostnader för inhyrd personal och kostnader för hjälpmedel. Övriga överskridanden är 

tillfälliga och beror på kostnader som skall bör fördelas över hela året. Underskottet på staben består 

bland annat av ofinansierade köp relaterade till pandemin, men också av kostnader som bör fördelas 

vidare till verksamheterna.   

 

Administration och bistånd: 
Verksamhetsområdet uppvisar ett positivt resultat främst med anledning av de låga volymerna inom 

utförande enheter, vilket leder till låga kostnader. Tabellen nedan belyser detta per huvudområde. 

Belopp i tkr 

Huvudområde Utfall Budget Avvikelse Helårsbudet Prognos 
April -21 

Stab -5 942 7 782 1 840 19 010 4 060 

LSS -20 122 23 068 2 946 55 363 4 699 

SoL ÄO -29 799 34 688 4 889 83 251 9 943 

SoL FN -2 980 3 673 693 8 815 -441 

Övriga beslut -1 479 2 042 563 4 900 479 

Totalsumma -60 322 71 253 10 931 171 339 18 740 

 

Stabens överskott bör ses som en effekt av att personalen inte varit fulltalig under perioden samt att 

intäkt avseende statsbidrag ”Ensam äldre” (772 tkr) har bokats in för perioden och avser kostnader 

som kommer längre fram. Området Övriga beslut består av färdtjänst, riksfärdtjänst samt 

bostadsanpassningsbidrag. Här ser vi en låg aktivitet hittills, något som snabbt kan förändras. 

Överskottet på SoL ÄO är direkt kopplat till låg utförandegrad inom hemtjänst och låg 

beläggningsgrad inom korttidsboende samt dagverksamhet. Inom LSS är det främst daglig 

verksamhet (2 456 tkr). som står för den övervägande delen av överskottet då verksamheten i princip 



inte varit öppen eller haft gäster. Dock har inte kostnader för maj avseende personlig assistans 

bokats upp och därför visar det kostnadsstället med ett överskott för perioden.  

 

Volymbaserad budget - VBB 
För att kunna analysera de två verksamhetsområdena Administration och bistånd (hädanefter 

Beställaren) och Äldre, funktionshinder, hälso- och sjukvård (hädanefter Utföraren) bör en 

sammanvägning göras av dessa enheter. I enlighet med VBB så kan detta göras och visas i tabellen 

nedan. VBB hanterar endast LSS, SoL FN, SoL ÄO samt staberna. 

Belopp i tkr 

Huvudområde Utfall Budget Avvikelse Utförare / Beställare 

HSL -9 706 8 685 -1 021 Endast Utföraren 

LSS -20 967 22 793 1 826 Både Utföraren och Beställaren 

SoL ÄO -35 421 34 043 -1 378 Både Utföraren och Beställaren 

SoL FN -3 370 3 604 234 Både Utföraren och Beställaren 

Staberna -6 765 7 751 986 Både Utföraren och Beställaren 

Övriga beslut -1 479 2 042 563 Endast Beställaren 

Totalsumma -77 708 78 918 1 210  

 

Som vi ser så landar resultatet på -1 210 tkr, varav Utföraren svarar för -9 722 tkr och Beställaren för 

+10 931 tkr i enligt med tabellerna ovan. 

Tabellen ovan visar att det är inom HSL och äldreomsorgen, SoL ÄO, som de största avvikelserna 

återfinns. Under SoL ÄO hittar vi fem insatser; Hemtjänst, Särskilt boende, Dagverksamhet, 

Korttidsboende samt Trygghetslarm. Tabellen nedan visar en fördjupad analys av dessa insatser.  

 

 

Belopp i tkr 

Insatser inom SoL ÄO Utfall Budget Avvikelse 

Dagverksamhet -928 1 004 76 

Hemtjänst -10 487 8 359 -2 128 

Korttidsboende -3 371 3 596 225 

Särskilt boende -20 684 20 251 -433 

Trygghetslarm 48 833 881 

Totalsumma -35 422 34 043 -1 379 

 

Tabellen visar att det är inom Hemtjänsten och Särskilt boende som vi hittar de största negativa 

avvikelserna. Båda insatserna har volymer som tydligt underskrider de budgeterade. Inom 

Hemtjänsten uppnår man ca 86% av budgeterad volym vilket är en ökning med 2 % sedan 

föregående månad och inom Särskilt boende är motsvarande siffra 99% vilket är en ökning med 1 % 

sedan föregående månad. 
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Upprättad:
Diarienummer: SN.2021.46

Socialnämnden

Åtgärdsplan för budget i balans

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Socialnämnden beslutar att vidta åtgärder för att erhålla en budget i balans.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska kommuner föra en god ekonomisk hushållning i sin

verksamhet. Balanskravet i kommunallagen förutsätter att om kommunal bokföring

och redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, ska detta regleras. Den totala

prognosen per april 2021 visar ett underskott om - 5 794 tkr. På uppdrag från nämnden

presenteras härmed en Åtgärdsplan för budget i balans. Totalt förväntas dessa åtgärder

ge en besparing om 5 500 tkr.

Ärendebeskrivning
På nämndsammanträdet den 28 april 2021 erhöll förvaltningen ett uppdrag att

återkomma med förslag på omedelbara åtgärder innestående år (2021) för att erhålla

en budget i balans till nästkommande nämndsammanträde. På nämndsammanträdet

den 26 maj 2021 presenterade förvaltningen en Åtgärdsplan för budget i balans med

förslag på omedelbara åtgärder som bedömdes ge effekt innevarande år (2021).

Socialnämnden tog del av åtgärdsplanen men fattade inget beslut om att vidta åtgärder.

Socialnämnden gav istället förvaltningen ett nytt uppdrag som består av två olika delar:

1. Beskriva vilka åtgärder som redan är vidtagna för att nå en budget i balans.

2. Inkomma med en Långsiktig Åtgärdsplan för budget i balans med åtgärder som

bedöms ge effekt nästkommande år (2022) samt längre.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen bedömer att åtgärdsförslagen är nödvändiga och det bästa för

verksamheten för att erhålla en budget i balans. För att komma till bukt med en

historik av underskott är det nödvändigt att vidta omfattande åtgärder som

nedläggning av verksamheter, varsling av personal samt hemmaplanslösningar.

Schemaöversyn samt revidering av taxor och avgifter ger en effekt men mindre som på

sikt inte bidrar till en hållbar ekonomisk hushållning. Dock kräver varje beslut en
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noggrann utredning och en risk- och konsekvensanalys, eftersom

neddragningar/hemtagningar kan innebära högre kostnader på annat håll.

Juridiska konsekvenser

Det är nödvändigt att nämnden vidtar åtgärder för att möta de krav i kommunallagen

om en god ekonomisk hushållning och reglera det underskott som nämnden haft flera

år.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-06-07

2. Åtgärdsplan för budget i balans

Veronica Östlin Ida Claesson

Tf. förvaltningschef Verksamhetsutvecklare

Jenny Neimann

Förvaltningsekonom

Sändlista
~ Socialchef

~ Verksamhetschef ÄFH

~ Verksamhetschef AoB

~ Verksamhetschef SoV

~ Förvaltningsekonom

~ Verksamhetsutvecklare



Åtgärdsplan för budget i balans 

 
Genomförda åtgärder 

 
Utifrån Åtgärdsplan för budget i balans som redovisades för nämnden den 26 augusti 

2020 har följande åtgärder vidtagits; 

 

Se över förvaltningens organisation, administrativa tjänster, 

samordningsmöjligheter och effektivisera i organisationen 

Denna åtgärd är uppfylld till stor del men det pågår ytterligare en översyn. Fokus just nu 

ligger på att mäta effektivitet, andel administrativ tid och nyttjandegrad. En 

insatsmätning behöver också genomföras på LSS.  

 

Se över och dra in vissa av digitaliseringsinvesteringarna 

Investeringen av ”robot” på ekonomiskt bistånd har blivit pausat.  

 

Se över lokalförsörjningsplanen samt göra en inventering av nuvarande och 

framtida behov 

Arbetet pågår men fördröjas på grund av att socialförvaltningen inte äger frågan, många 

kontrakt har långa kontraktstider och det är svårt att få en överblick. Förvaltningen har 

påbörjat en kartläggning där eventuellt omstruktureringar av befintliga lokaler kan 

komma till.   

 

Se över intäkterna 

Klart, en reviderad avgiftsbilaga är implementerad. Ytterligare höjning och avgifter 

kommer föreslås i den långsiktiga åtgärdsplanen för budget i balans.  

 

 
Se över ersättningar vid externa placeringar familjehemsplaceringar 

Klart, processer och ersättningar för detta är implementerat. 

 

Bygga upp en egen ”bank” av familjehem 

Klart, förvaltningen har familjehem på hemmaplan. Dock är en placering i 

hemkommunen inte alltid möjligt. Förvaltningen har avslutat 5 familjehemsplaceringar. 



Prognosen är att antalet familjehemsplaceringar kommer ha halverats från den 1 januari 

2021, till den 1 augusti 2021. 

 

Vakanshållning, samordning av tjänster och uppsägningar 

Gnesta hemtjänst har dragit ner 6,6 årsarbetare och samtliga har blivit omplacerade till 

lediga tjänster. Funktionshinderområdet har dragit ner på en chefstjänst på heltid. 

 
Digitalisering av dokumentationen ger på sikt ett effektivare arbete 

Mobil utförardokumentation är i implementeringsfasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Långsiktig Åtgärdsplan för budget i balans med åtgärder 

som bedöms ge effekt nästkommande år (2022) samt 

längre. 

Se över Träffpunktens verksamhet och innehåll i sin nuvarande form 

Träffpunkten är en icke-lagstyrd verksamhet som innebär att resurser tas från lagstyrd 

verksamhet. Träffpunkter servar endast ett lågt antal besökare och blir därmed en dyr 

verksamhet som endast når ett fåtal medborgare. 

Innan Corona pandemin var det i snitt 28 lunchtallrikar som serverades per dag. Ett antal av 

dessa hade dock biståndsbedömd matdistribution och får därmed även matlåda. 

Socialförvaltningen föreslår att Träffpunktens restaurangdel utreds tillsammans med Barn- och 

utbildningsförvaltningen, för att erhålla en kommungemensam besparing. Socialförvaltningen 

ger nämnden som förslag att samverka i detta med Barn- och utbildningsnämnden och ge detta 

som ett gemensamt uppdrag till förvaltningarna. 

Gällande Träffpunktens aktivitetsdel ser socialförvaltningen även där ett lågt deltagande. Under 

perioden januari 2021 – maj 2021 har det arrangerats 15 digitala fika med ett snittantal deltagare 

om 6 personer. Under perioden januari 2021 – maj 2021 har det arrangerats 4 olika digitala 

studiecirklar (dock ställdes 1 studiecirkel in på grund av endast 1 anmäld) med ett snittantal 

deltagare om 3 personer. Under perioden januari 2021 – maj 2021 har det arrangerats 4 tillfällen 

digital sittgympa med ett snittantal deltagare om 2 personer. Under perioden januari 2021 – maj 

2021 har det arrangerats 7 raska promenader med ett snittantal deltagare om 5 personer. 

 

Socialförvaltningen föreslår att nämnden ger i uppdrag till förvaltningen att se över 

Träffpunktens verksamhet och innehåll och hur ett alternativ skulle kunna vara utformat.  

 

Hyra och underhåll för Träffpunkten för SOC: 283 tkr./år. 

Hyra för BoU: 213 tkr./år. 

Besparing 0,75 årsarbetare för BoU 400 tkr./år.   

Besparingar 1,5 årsarbetare för SOC: 800 tkr./år. 

Total kostnad för Träffpunkten och frivilligverksamheten: 1 696 tkr./år. 

 

Säga upp kontrakt på lokaler 

Socialnämnden är i behov av att se över sina lokaler. Det pågår en genomlysning på befintliga 

lokaler. Detta är nödvändigt för att förvaltningen ska kunna ta sig vidare med lokalfrågan och få 

möjlighet att arbeta med dessa frågor på ett strukturerat och strategiskt sätt. Att säga upp 

kontrakt/flytta verksamheter innebär i sin tur att förvaltningen får bättre möjlighet till 

ändamålsenliga lokaler för våra brukare. Samt, förvaltningen ska se över möjligheter för 

hemmaarbete för de tjänster där det är möjligt då detta minskar förvaltningens behov av nya 

kontorslokaler. Förvaltningen har som förslag att utreda vidare följande frågeställningar: 



 

Stöd- och väglednings lokaler (Tvålen på Industrigatan)   

Förvaltningen vill se över kontraktet för Stöd- och väglednings lokaler. Möjligt om 

socialsekreterarna kan inhysas på Åsbacka. Fördelen är att all myndighetsutövning då blir 

samlad på ett och samma ställe och ge samverkanseffekter.  

Hyra och underhåll per år för SoV lokaler (Tvålen): 738 tkr./år 

 

 

Flammans bokcafé 

Förvaltningen vill se över sysselsättning SoL (Flammans bokcafé) som är en icke-lagstyrd 

verksamhet, och möjligheten att säga upp kontraktet för Flammans bokcafé.    

Hyra per år för Flammans bokcafé: 180 tkr./år 

 

Avveckla Landshammarsgatans SoL-boende 

I skrivande stund (2021-05-27) finns det 1 tom plats på Landshammarsgatans SoL-boende. 

Enligt prognosen har det inte kommit nya ansökningar om SoL-boende så behovet bedöms på 

sikt vara minimalt. Socialförvaltningen vill se över möjligheterna att avveckla verksamheten och 

ersätta med sociala kontrakt för de boende och ge insatsen boendestöd istället. Detta leder i sin 

tur till att boendestödets sammansättning och kompetens behöver ses över. Boendestöd skulle 

då också kunna ge insatsen boendestöd för personer med LSS. 

Hyra för personallägenheten: 102 tkr./år. 

Plus besparing av jourersättning för personalen alla nätter: 50 tkr./år. 

  

 

Hemmaplanslösningar 

En annan fråga som hör ihop med lokalfrågan är frågan om externa placeringar och eventuell 

hemtagning eller andra insatser. Förvaltningen ser ett behov av att se över nämndens 

placeringar. I ett första skede bör förvaltningen satsa på hemtagningar och inrymma detta i 

befintlig verksamhet.  

 

Detta arbete kräver en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och arbetet är redan påbörjat. I ett 

initialt skede ses samtliga placeringar över, oavsett lagrum. Därefter behöver brukare samordnas 

utifrån lagrum och problematik. Detta är nödvändigt för att kunna se antal brukare i respektive 

kluster.  

 

Ett spår som utreds på SoV är Annexet och möjligheten att ställa om till en ny form av 

HVB/Stödboende för de ungdomar som nämnden har eftervårdsansvar för, som en utsluss/ 

träningslägenhet fram tills ungdomar fyller 21 år. Lokalen lämpar sig för korridorsboende för 

ungdomar över 18 år. Hyreskostnad ligger på ca 16 500kr/månad för hela lokalen. Hantering av 

sopor och städ av yttermiljöer tillkommer samt personalkostnader. 

 

Ett spår som också utreds är möjligheten att utöka runt Åkervägens serviceboende med 4 

lägenheter för hemtagning av LSS-placeringar.   



Utreda möjligheten till att utöka öppenvårdens uppdrag till att inkludera 

beroendemottagning 

Socialförvaltningen föreslår att nämnden ger i uppdrag att se över möjligheten att ha en egen 

beroendemottagning eller en mini-Maria. Förvaltningen genomför just nu en genomlysning av 

öppenvården. Efter att genomlysningen är klar har förvaltningen möjlighet att se om detta kan 

ge en besparing.  

 

 

Inga beslut om vård och behandling för skolplaceringar 
Socialförvaltningen kommer inte att besluta om vård och behandling för skolplaceringar, då 

detta åligger regionen. Enligt en dom i kammarrätten ska Socialförvaltningen vara restriktiva 

med skolplaceringar då detta åligger regionen. Förvaltningen ger som förslag till nämnden att 

samverka med Barn- och utbildningsnämnden, och sedan ge ett gemensamt uppdrag till 

förvaltningarna att se över möjligheterna att öppna en specialenhet tillsammans.  

 

Varsla/omfördela personal 

Förvaltningen ser att det finns en möjlighet att varsla alt. omfördela personal. Att reducera 

personal ser förvaltningen som en nödvändig åtgärd för att på sikt minska återkommande 

årskostnader. Samtliga scheman har gått igenom och mindre justeringar kan göras men generellt 

har Gnesta en relativt låg bemanning i de allra flesta verksamheter. Förslag: 

 

Den administrativa personalen kan ses över och förvaltningen bedömer att 3 årsarbetare kan 

sparas.  

Besparing: 564 tkr./år.  

Minska bemanningen på äldreomsorgen med 3 årsarbetare, detta kan ske efter sommaren 2021. 

Besparing: 500 tkr./år. 

Minska bemanningen på hälso- och sjukvården med 1 årsarbetare, detta kan ske efter sommaren 

2021. 

Besparing: 300 tkr./år. 

 

Varsla personal på Regnbågen, förvaltningen ser eventuellt övertalighet i samband med hösten 

2021 då Barn- och utbildningsförvaltningen inte längre ska köpa platser. Beräkningen är att det 

rör sig om 1–2 personal varav 1 sker via pensionsavgång. 

Besparing: 475 tkr./år. 

 

Restriktivitet vid rekrytering  

Samtliga verksamheter ska vara restriktiva vid rekrytering.   

 

 



Se över och utreda möjligheten till att starta en intern vikariepool 

Socialförvaltningen vill se över möjligheten till att starta en intern vikariepool. Det kan finnas 

vinster med att starta upp en egen vikariepool. Dels ekonomiska, dels möjlighet för anställda att 

arbeta heltid, bredda sin kompetens och förvaltningen kan dra nytta utav den kompetens som 

finns inom förvaltningen.  

  

Se över matdistributionen inom kommunen 

Socialförvaltningen ser att det finns ett behov av att se över kommunens mathantering. Idag körs 

matlådor ut 5 dagar i veckan. Det finns i dagsläget ingen möjlighet att minska matutkörningen 

till 2 dagar per vecka. Dels blir arbetsbelastningen för hög för befintlig personal dels räcker 

köksutrymmet inte till, samt det saknas möjligheter att kyla ner maten. Ett spår som 

förvaltningen önskar att utreda är en eventuell upphandling av mattransport av ett externt 

företag där respektive förvaltning faktureras för faktiska transportkostnader. Ett spår som 

förvaltningen också önskar att utreda är check-system med valfrihet och enligt en 

kravspecifikation. Socialförvaltningen ger som förslag till nämnden, att efter samverkan med 

Barn- och utbildningsnämnden, tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen utreda 

frågan om mathanteringen i kommunen.  

  

Nya riktlinjer för handläggning SoL och LSS 
Enligt förvaltningens årshjul ses riktlinjerna över 1 gång per år. Dels för att stämma av att 

riktlinjerna är aktuella vad gäller (eventuellt) nya lagkrav och teknikutveckling. I de nya 

riktlinjerna för handläggning SoL och LSS kommer förslaget vara att utgångspunkten för alla 

tillsynsbesök i första hand ska ske via nattkamera. Andra förslag är att inköp ska ske via 

webbhandel (istället för inköp i fysisk butik), samt att post- och bankärenden (när det är möjligt) 

ska ske inom ramen för inköp. Dessa förslag är dock i första hand inte sparkrav utan en effekt av 

den naturliga teknikutvecklingen som redan var planlagda åtgärder. En sidoeffekt blir dock en 

besparing för nämnden. Avgiftsfri avlösning kommer tas bort i de kommande riktlinjerna.  

 

Erbjuda färre ungdomar feriearbete kommande år 

Trots den extra satsning som Socialförvaltningen erhöll för att kunna erbjuda 115 ungdomar 

feriearbete under sommaren 2021 belastas Socialförvaltningens budget med cirka 350 tkr. 

Därför ges förslaget att minska antalet ferieplatser med cirka 40, vilket kommer innebära att 

förvaltningen endast kommer kunna erbjuda totalt 50 platser till sommaren 2022.  

Förväntad besparing: ca 350 tkr./år.  

 

Förvaltningen ser över kostnaderna i HSE 

HSE-enheten arbetar tillsammans med HR för en upphandlad sjuksköterskebemanning vid 

frånvaro och förbandsmaterial. Det skulle innebära en lägre kostnad för dessa tjänster och 

produkter. Även hjälpmedelshantering och inköp av hjälpmedel ses över. 

 

 



Införa läkemedelsrobotar 

Det finns en möjlighet att införa läkemedelsrobotar i våra verksamheter. Läkemedelsrobotar 

innebär en ökad självständighet för den enskilde men också på sikt en besparing då flexibiliteten 

i schemaläggning av exempelvis morgonhjälp ökar. Läkemedelsrobotar hyr man via 

abonnemang. I år finns möjlighet att söka statsbidrag för att hyra 5 läkemedelsrobotar.  

Uppskattad besparing: 75 tkr. 

 

Minska platserna på kortvården 

Förvaltningen bedömer att kortvården kan minska på platser från 12 till 8 platser då det sällan är 

fullbelagt. Socialförvaltningen ser ett behov att parallellt omfördela fler platser till demens än 

omvårdnad. Samt, utreda möjligheterna att bedriva kortvården i andra lokaler i anslutning till 

annat boende då både personal och kringkostnader skulle minska. 

Besparing 2 årsarbetare: 600 tkr/år. 

 

 

Schemaöversyn pågår just nu av socialchefen i samtliga verksamheter 

Efter en genomlysning kommer personal dras ner där det finns möjlighet.    

 

 

Se över intäkterna 

Kostnaden för trygghetslarm är 214 kronor per månad. Socialförvaltningen föreslår att höja 

månadsavgiften till 250 kronor per månad. 

 

 

Socialförvaltningen föreslår att höja avgiften för turbundna resor till 35 SEK per resa så de 

motsvarar samma priser som tas ut om man åker Sörmlandstrafiken. Sörmlandstrafikens priser 

från och med 4 januari 2021 per enkelbiljett är; en zon: 35 SEK.  

 

 

Totalt förväntas dessa åtgärder ge en besparing om 5 500 tkr. 
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Upprättad: 2021-06-04
Diarienummer: SN.2021.60

Socialnämnden

Beslut om en verksamhetsförändring - att
Barn- och utbildningsnämnden avslutar sina
platser på Regnbågens korttidstillsyn

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Socialnämnden tar del av Barn- och utbildningsnämndens beslut att säga upp

samtliga elevers platser på Regnbågens korttidsvistelse före och efter skoldagen,

vilket innebär en verksamhetsförändring för nämnden. Eleverna ska istället

erbjudas plats på fritidshem på sin skolenhet.

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ett beslut om att erbjuda de elever som i dagsläget vistas på Regnbågen

efter skolan, plats i fritidshem på sin egen skola. Detta då fritidshem är en

utbildningsform som alla elever har rätt till, till och med det år då eleven fyller 13.

Beslutet innebär att barn- och utbildningsförvaltningen kommer avsluta elevernas

platser på Regnbågens korttidsvistelse.

Förvaltningens synpunkter

Skillnader mellan fritidshem och korttidstillsyn

Fritidshem ska erbjudas till elever i grundskolan och grundsärskolan till och med det år

då eleven fyller 13. Fritidshemmets utbildning följer läroplanen för grundskolan och

ska komplettera utbildningen i den skolform fritidshemmet är kopplat till.

Utbildningen i fritidshemmet ska ledas av legitimerade och behöriga lärare. Eleven ska

erbjudas utbildning i fritidshem vid, eller så nära som möjligt, den skolenhet där eleven

får utbildning.

Korttidstillsyn utanför det egna hemmet enligt 9:6 LSS innebär att en person tillfälligt

vistas utanför sitt eget hem under kortare eller längre tid. Insatsen kan ges regelbundet

eller vid enstaka tillfällen utifrån akuta behov. Korttidstillsyn för skolungdom över tolv

år finns till för elever som behöver fortsätta gå på fritids även efter det att eleven inte

längre har rätt till plats i fritidshem enligt skollagen. Korttidstillsynen kan ges genom

att eleven går kvar på skolans fritidshem eller på en särskild verksamhet utanför

skolan.
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I Gnesta finns Regnbågens korttidsvistelse, som erbjuder både korttidsvistelse och

korttidstillsyn. Båda insatserna regleras av LSS, lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade, och kräver ett myndighetsbeslut.

Rätten till utbildning i fritidshem

I Gnesta kommun vistas 6 elever på Regnbågens korttidsvistelse efter skolan, istället

för i skolans fritidshemsverksamhet. Platsen bekostas av barn- och

utbildningsförvaltningen. Eleverna har i vissa fall även beslut om regelbunden

korttidsvistelse, men i andra fall vistas eleven enbart någon timme i månaden på

Regnbågen, utöver tiden efter skolan. Barn- och utbildningsförvaltningen anser att

dessa elever framöver bör erbjudas plats på fritidshem vid sin skolenhet. Detta då

eleverna har rätt till utbildning i fritidshem som leds av legitimerade lärare, vilket inte

erbjuds vid Regnbågens korttidsvistelse.

Även framöver kan grundskoleelever fortsatt komma att vistas på Regnbågens

korttidsvistelse efter skolan, om socialförvaltningen bedömer att sådana behov finns.

Detta måste alltid föranledas av ett beslut enligt LSS och handlar då om

korttidsvistelse/korttidstillsyn, och ska inte benämnas fritids eller fritidshem och heller

inte belasta skolornas budget.

Ekonomiska konsekvenser

För socialförvaltningens del innebär förändringen att upp till sju elever från och med

höstterminen 2021 inte kommer vistas på Regnbågen efter skolan. Socialförvaltningen

bedömer att detta kan innebära en övertalighet på 1–2 personer i verksamheten, vilket

behöver hanteras.

Juridiska konsekvenser

Förändringen innebär att kommunen uppfyller skollagens krav på att alla elever ska

erbjudas fritidshem vid eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven får

utbildning, till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år (skollagen 14 kap. 7,

10 §§).

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Beslutet innebär att alla elever får tillgång till fritidshem i enlighet med skollagen.

Beslutet kommer inte påverka pojkar och flickor olika.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-06-04
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Upprättad:
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Socialnämnden

Revidering - Riktlinjer för socialnämndens
ansvarsområde gällande Socialtjänstlagen
(SoL) och Lagen om Stöd och Service (LSS)

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Godkänna revidering av Riktlinjer för socialnämndens ansvarsområde gällande

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd och Service (LSS).

Ärendebeskrivning
Enligt förvaltningens uppdrag om årlig översyn av gällande riktlinjer har

revideringsförslag för Riktlinjer för socialnämndens ansvarsområde gällande

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd och Service (LSS) skrivits fram.

Revideringsförslagen grundar sig både i rådande lagstiftning och praxis samt digital

utveckling inom hemtjänstområdet.

Revideringen av riktlinjen innebär i huvudsak dessa förändringar:

· Tillsynsbesök i trygghetsskapande syfte och som inte bedöms kräva

telefonservice eller ett fysiskt besök ska framöver tillgodoses med en

trygghetskamera.

· Inköp sker i första hand genom webbhandel med hemleverans. Om behov

föreligger kan den enskilde få stöd med inköpslista, beställning och uppackning

av varor. Om särskilda skäl föreligger kan inköpen utföras i närmaste

välsorterade livsmedelsbutik utifrån närhetsprincipen.

· Om brukaren är beviljad inköp tillgodoses behovet av bank- och postärenden i

regel inom tidsramen för den insatsen.

· Insatsernas omfattning justeras enligt praxis.

Revideringsförslagen har beretts av flera funktioner inom administration och bistånd

såsom verksamhetschef för Administration och bistånd, kvalitetsteamet samt

teamledare för biståndsenheten. Förslaget har också förankrats med enhetschefer för

hemtjänsten samt förvaltningens ledningsgrupp.
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Revideringsförslagen i riktlinjen är markerade med röd överstruken text som föreslås

tas bort samt grön understruken text som föreslås läggas till.

Förvaltningens synpunkter

Ekonomiska konsekvenser

Revideringsförslagen syftar i första hand till att riktlinjen ska vara uppdaterad utifrån

gällande lagstiftning och den digitala utvecklingen inom hemtjänsten. En effekt av

förslagen är positiva ekonomiska konsekvenser för hemtjänsten. Enligt SOU 2020:14 så

är varje investerad krona i e-hemtjänst, bl.a. digital nattillsyn, beräknad att ge fem

kronor tillbaka.

Juridiska konsekvenser

För installation av trygghetskamera i brukarens hem krävs skriftligt samtycke.

Samtyckesblankett finns redan framtagen då insatsen trygghetskamera har erbjudits

som alternativ till fysisk tillsyn under en längre tid i Gnesta kommun. Tydlig och

pedagogisk information kring insatsen trygghetskamera, framförallt kring brukarens

integritet, är viktig.

Kvalitet för brukaren

E-hemtjänst är ett bra komplement till traditionell hemtjänst. Genom trygghetskamera

undviker brukaren att bli väckt på natten då hemtjänsten utför tillsyn. Färre fysiska

tillsynsbesök innebär också en ökad självständighet för brukaren.

Webbhandel kan till en början kännas ovant för brukaren men med stöd av

hemtjänstpersonal och ökad kunskap kommer detta efter en tid att kännas mer tryggt.

Det finns idag ett fåtal butiker som erbjuder webbhandel samt hemleverans till Gnesta,

dock med ett fullgott utbud av livsmedel. I linje med samhällets digitala utveckling

kommer troligtvis fler butiker att erbjuda tjänsten framöver.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpligt i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse [2021-06-07]

2. Revideringsförslag - Riktlinjer för socialnämndens ansvarsområde gällande

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd och Service (LSS)
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1 Inledning 
Dessa riktlinjer ersätter tidigare riktlinjer (senast reviderade 2018-05-24) för 
biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen 
om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) i Gnesta kommun.  
 

1.1 Riktlinje för handläggning 

Denna riktlinje gäller handläggning av ärenden enligt SoL och LSS. Ibland finns 
avvikelser till exempel när det gäller tid för uppföljning. Detta framgår i så fall 
under riktlinjen för respektive insats. 
 

1.2 Syfte med riktlinjerna 

Socialnämnden fattar beslut om riktlinjer. Samtliga beslut om insatser enligt SoL 
och LSS fattas på delegation från nämnden. Gällande delegationsordning finns på 
Gnesta kommuns intranät. 
Riktlinjerna ska fungera som ett stöd för handläggare, vägleda vid utredning och 
beslut, säkerställa att beslut fattas enligt samma bedömningsgrunder, garantera 
likställighet och rättssäkerhet, definiera vad som är skälig levnadsnivå/goda 
levnadsvillkor i normalfallet i Gnesta kommun.  
Riktlinjerna inskränker inte den enskildes rätt att alltid få sin ansökan individuellt 
prövad enligt socialtjänstlagen. 
 

2 Grundläggande bestämmelser och principer 

2.1 Förvaltningslagen  

Syftet med förvaltningslagen är framförallt att garantera enskilda individers 

rättssäkerhet och kontakt med myndigheter, vilket inkluderar god service och 

snabb handläggning. 

  

2.2 Serviceskyldighet  

Den serviceskyldighet som kommer till uttryck i förvaltningslagen innebär att 

socialförvaltningen ska lämna upplysningar och råd till enskilda om sådana 

bestämmelser och praxis som faller inom förvaltningens område. Det kan handla 

om allt ifrån att hjälpa till med att fylla i blanketter och upprätta en ansökan till att 

vägleda den enskilde till ett bättre sätt att nå önskat resultat. Till exempel genom 

att föreslå att ansökan ska kompletteras med ytterligare utredningar eller 

handlingar. Handläggaren ska informera den enskilde skriftligt, och vid behov 

muntligt, om insatser, handläggnings- och beslutsgång, avgifter, sekretess och 

rätten att överklaga beslut. Handläggaren ska utifrån den enskildes behov vara 

behjälplig med överklagande om det bedöms lämpligt med hänsyn till den 

enskildes skäl för att vilja överklaga ett beslut. Det kan vara motiverat att den 

enskilde får hjälp av en annan handläggare än den som handlagt ansökan. 
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Det faktum att serviceskyldigheten är långtgående innebär dock inte att den är 

obegränsad. Förvaltningen ska bistå med information och service endast i lämplig 

omfattning.  

 

2.3 Sekretess  

All personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården omfattas av sekretess. 
(offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 26 kap1§). Det innebär att alla 
uppgifter som rör den enskildes personliga förhållanden, till exempel sjukdom 
eller behandling, skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut till andra 
om den enskilde har lämnat sitt medgivande. Det gäller som regel också om någon 
annan myndighet eller förvaltning inom kommunen vill ha uppgifter om den 
enskilde.  
Den som bryter mot sekretessen kan straffas enligt lag. Sekretessen kan brytas om 
den enskilde själv går med på det eller om det står klart att den enskilde eller 
någon närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut. Därutöver får 
uppgifterna bara röjas om det enligt lag eller förordning finns en möjlighet eller 
skyldighet att lämna ut uppgifter, till exempel på begäran av domstol och vissa 
tillsynsmyndigheter.  
Rådgör alltid med kommunens jurist vid tveksamma fall. Gnesta är en mindre 
kommun där många människor har anknytning till varandra. Det är i sig en viktig 
aspekt att ta med i sekretessbedömning. 
 

2.4 Utlämnande av allmän handling och sekretessprövning  

Ansvarig handläggare ska i första hand pröva om en allmän handling eller 
uppgifter i en allmän handling kan lämnas ut (sekretessprövning). En slutgiltig 
sekretessprövning görs av närmaste chef.  Prövningen ska göras skyndsamt.  
I tveksamma fall ska handläggaren låta kommunens jurist göra prövningen, om 
det kan ske utan onödigt dröjsmål. Kommunens jurist ska pröva om handlingen 
ska lämnas ut om:  
1. handläggaren vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med förbehåll 
som inskränker en enskilds rätt att röja innehållet eller annars förfoga över 
handlingen, och  
2. den enskilde begär myndighetens prövning.  
Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning 
och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att ett beslut om att inte 
lämna ut uppgifter i en allmän handling ska kunna överklagas. Avslagsbeslutet 
upprättas i samråd med kommunens jurist. Beslut att inte lämna ut uppgifter i en 
allmän handling överklagas till Kammarrätten som första instans.  
 

2.5 LOV 

I Gnesta kommun tillämpas Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Regler 

och specifikation för utförande av insatser anges i ett särskilt 

förfrågningsunderlag, som finns tillgängligt på Gnesta kommuns externa web. 

https://www.gnesta.se/kommunpolitik/omgnestakommun/kundval.4.3da4505a11afde52edb80001558.html


 

  

 Socialförvaltningen 7 (41) 

 

 

 

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans 

Riktlinjer för Socialförvaltningens ansvarsområde 

gällande Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd 

och Service (LSS) 

2019-02-27 Socialnämnden 

 

Reglerna gäller alla utförare – kommunal utförare såväl som privata utförare. 

  

2.6 Andra huvudmän  

Kommunen har det yttersta ansvaret för dem som vistas i kommunen, detta 
ansvar inskränker inte andra huvudmäns ansvar. I ärenden där det finns flera 
huvudmän, behöver både ansvarsområden och gränsdragningar som är av vikt 
klargöras i början av handläggningen. 
 

2.7 Övriga bestämmelser 

2.7.1 Ansökan om insatser i annan kommun enligt 2 a kap. 8-9 § SoL  

Vid varaktiga och omfattande behov över dygnet har den enskilde rätt att söka 

insats, i regel särskilt boende, i annan kommun än bosättningskommunen (2 a 

kap. 8-9 § SoL). Ärendet ska handläggas och bedömas på samma sätt som om 

personen var boende i kommunen. Är den sökandes behov redan tillgodosedda i 

bosättningskommunen, får hänsyn inte tas till den omständigheten när ansökan 

prövas. Bosättningskommunen ska bistå med utredningsunderlag till 

inflyttningskommun om så begärs.  

2.7.2 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och 

vistelsekommun enligt 2 a kap. SoL  

Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen, ansvarar 
bosättningskommunen för det stöd och den hjälp som den enskilde behöver.  
 
Vistelsekommunen har det yttersta ansvaret för att den enskilde får den hjälp och 
stöd som den enskilde behöver men ansvaret är begränsat till akuta situationer. 
Med akuta situationer menas situationer som uppstår oväntat och oförutsett. I 
övrigt är det bosättningskommunen som ansvarar för stöd och hjälp.  
 
När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än 
bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller 
allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen skyldig 
att på begäran  
1. bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna 
pröva den enskildes behov av stöd och hjälp. 
2. verkställa bosättningskommunens beslut.  
 
Om en bosättningskommun har begärt verkställighet, ska bosättningskommunen 
ersätta vistelsekommunen för verkställighetskostnaderna. Ersättningen ska betalas 
enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande 
insatser (2 a kap. 6-7§§ SoL), se Socialstyrelsens meddelandeblad nummer 3/2011; 
Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun.  
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2.7.3 Personer som bor i annat land  

EU-medborgare  

EU-medborgare har rätt till fri rörlighet inom EU-länderna. En förutsättning är 

att personen har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige och att de kan 

visa att de har tillräckliga resurser att klara sina och sina familjemedlemmars 

försörjning och inte bli en belastning för det sociala biståndssystemet. Dessa krav 

gäller inte pensionärer som avslutat sin yrkeskarriär i Sverige. Pensionärer som ska 

stanna i Sverige mer än 3 månader omfattas av krav på att registrera 

uppehållsrätten hos Migrationsverket.  

Äldre som inte är EU-medborgare  

Ekonomiskt bistånd m.m. till flyktingar som saknar uppehållstillstånd lämnas i 

princip av staten genom Migrationsverket. Asylsökande har inte rätt till 

försörjningsstöd enligt SoL om rätt till bistånd finns enligt lagen om mottagande 

av asylsökande. Av 13 § lagen om mottagande av asylsökande m.fl. framgår att 

bistånd enligt den lagen lämnas i form av logi, bostadsersättning, dagersättning 

och särskilt bidrag. Däremot omfattar lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 

inte hjälp i hemmet vilket innebär att asylsökande därför har rätt att få sin ansökan 

som sådan insats prövad enligt 4 kap 1 § SoL. Ansökan prövas utifrån de 

individuella förhållandena och får inte avvisas enbart med hänvisning till att 

permanent uppehållstillstånd saknas. Äldre personer med permanent uppehålls-

tillstånd ska, beträffande rätt till bistånd enligt SoL, behandlas på samma sätt som 

svenska medborgare som vistas i Sverige. 

 

2.8 Grundläggande bestämmelser och principer 

2.8.1 Samverkan  

Ett ärende handläggs där ansökan kommer in. Om en ansökan uppenbart tillhör 

annan verksamhet ska mottagande handläggare, oavsett om det är barn eller 

vuxen, genast ta kontakt med den andra verksamheten och tillsammans komma 

fram till vem som är ansvarig handläggare för ärendet.  

 

2.9 Allmänna principer vid bedömning  

Den enskilde är ansvarig för sitt liv och för sina beslut. Det innebär ett egenansvar 

att själv försöka tillgodose sina behov, att till exempel byta bostad när den 

nuvarande inte motsvarar behoven, och att ta del av information om de aktiviteter 

och hjälpinsatser som finns att tillgå.  

 

Om en myndig person, på grund av sjukdom (demenssjukdom), psykisk sjukdom, 

försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att tillgodose 
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sina behov, förvalta sin egendom eller sörja för sin person uppstår frågan om 

godman eller förvaltare. Detta sker via separat ansökan/anmälan. 

Biståndshandläggarens utredning ska utgå från ett helhetsperspektiv, där hänsyn 

tas till den enskildes sociala, fysiska, psykiska och existentiella behov. 

Normaliseringsprincipen ska vara vägledande. Biståndet ska utformas så att det 

stärker den enskildes möjligheter att normalisera sin livsföring och leva ett så 

självständigt liv som möjligt.  

Bedömningen ska ske utifrån jämförelse med den livsföring som kan anses normal 

för personer i samma ålder utan funktionsnedsättning. När det gäller barnfamiljer 

ska jämförelse göras med familjer med barn utan funktionsnedsättning. Vid alla 

nybesök, den första uppföljningen och, vid behov övriga uppföljningar ska 

arbetsterapeuts bedömningar beaktas. Valet av insatser sker mot bakgrund av 

individens totala situation. Som ett led i behovsbedömningen prövas om behovet 

kan avhjälpas eller minskas genom insatser såsom bostadsanpassning, träning, 

tekniska hjälpmedel eller bostadsbyte eller om det kan tillgodoses på annat sätt. 

Alla insatser bygger på frivillighet och med beaktande av den enskildes integritet. 

Insatserna ska, så långt det är möjligt, utformas tillsammans med den enskilde. 

Om den enskilde samtycker ska handläggaren även beakta anhörigas önskemål.  

Religionsfrihet innebär rätt att ha eller inte ha en tro, men samhället har inte enligt 

SoL någon skyldighet att bistå den enskilde i att utöva sin religion. Kulturella 

och/eller traditionella seder ska inte påverka bedömningen av behovet av insats 

enligt SoL. 

Biståndsbeslut ska i princip vara tidsbegränsade. Begränsningen ska ta hänsyn till i 

vilken situation den enskilde befinner sig i, nyss hemkommen från sjukhus kan 

den enskildes egen förmåga förväntas återkomma efter en kortare tid. Med en 

sjukdom som gör att den enskilde kommer att förlora förmågor kan en annan tid 

vara lämplig för uppföljning och nytt beslut. Inom ett år ska en omprövning av 

beslut ske om det inte redan skett på förekommen anledning.  Undantaget är 

särskilt boende där beslutet ska innebära att en person ska kunna känna sig trygg i 

sitt nya boende och där personen förmodligen inte har kvar sitt tidigare boende 

att återvända till.  

Handläggningstiden från ansökan till beslut ska följa gällande lagstiftning. 

2.9.1 Utredning och dokumentation  

Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om 

insatser ska dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som 

vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.  

Avsteg från riktlinjerna ska vara tydligt motiverade.  
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Dokumentation ska även ske löpande efter att beslut fattats om information 

framkommer som är av betydelse för ärendet. Dokumentationsskyldigheten gäller 

också de åtgärder som vidtas i syfte att kunna verkställa beslutet.  

2.9.2 Beslut och uppföljning  

Handläggare och chef har delegation från nämnden att ta beslut. 

Beslutet ska ange målet för insatsen.  

Ett beslutsmeddelande lämnas till den enskilde. Där ska finnas information om 

hur beslutet kan överklagas.  

Alla beslut ska omprövas vid förändring av den enskildes behov eller vid beslutets 

utgång. Uppföljning av beslut ska präglas av brukarens behov av kontinuitet 

samtidigt som nya omständigheter ska beaktas. 

Beslutade insatser ska följas upp en första gång med hjälp av genomförande-

planen senast enligt nedanstående tabell och därefter vid behov. Uppföljningen 

dokumenteras i Treserva.                      

Insatser enligt SoL Uppföljning efter 

Vid ny hemtjänst insats 2-3 veckor 

Hemtjänst – endast serviceinsatser 2-3 veckor 

Växelvård 3 månader 

Dagverksamhet 3 månader 

Särskilt boende En gång/år eller vid behov 

Boendestöd  1-3 månader 

Familjehem/HVB 6 månader 

Kontaktperson 6 månader 

Sysselsättning 6 månader 

Insatser barn (samtliga) 6 månader 

Kortvård Beroende på antal beviljade 
dygn 

Insats enligt LSS  Uppföljning efter  

Personlig assistans Barn 6 mån, vuxna 1 år  

Ledsagarservice Barn 6 mån, vuxna 1 år  

Kontaktperson Barn 6 mån, vuxna 1 år  

Avlösarservice i hemmet Barn 6 mån, vuxna 1 år  

Korttidsvistelse utanför hemmet  Barn 6 mån, vuxna 1 år  

Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år  6 månader 

Bostad med särskild service eller annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna  

6 månader 

Daglig verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder med 

1 år 
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Beslut om kortvård är individuellt och följs upp därefter. Ovanstående intervaller 

gäller ”normalfallet” så vid behov görs uppföljning tätare.      

2.9.3 Avslag 

Vid bedömning av rätten till insats enligt SoL ska prövas och dokumenteras om 

behovet kan tillgodoses på annat sätt.  

Vid bedömning av rätten till insats enligt LSS ska prövas och dokumenteras om 

behovet faktiskt tillgodoses på annat sätt. Ett avslag enligt LSS kan medföra att 

insats ska beviljas enligt SoL.  

Avslag ska aldrig ges på andra grunder än utifrån bedömning av den enskildes 

behov.  

Avslagsbeslut ska motiveras och åtföljas av en besvärshänvisning och information 

om hur beslutet kan överklagas. 

2.9.4 Avstående från insats  

Om sökande tackar nej till beviljad insats, oavsett skäl, ska detta tolkas som att 

behovet kan tillgodoses på annat sätt och ärendet avslutas. 

2.9.5 Överklagan  

Samtliga beslut som fattas enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 § 1 eller med stöd av § 9 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS kan överklagas. Detta 

gäller även beslut om avgift.  

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla personuppgifter, vilket beslut som 

överklagas och hur den enskilde vill att det ska ändras.  

Överklagandet ska ha inkommit till Gnesta kommun, Vuxen- och 

omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag den enskilde fick del av 

beslutet. Överklagandet kan endast göras av den person som beslutet gäller, eller 

dess legale företrädare. Överklagandet ska även vara undertecknat. 

Verksamhetschefen för enheten för administration och bistånd tar ställning till om 

beslutet ska ändras (omprövning).  Om ingen ändring sker och om överklagandet 

har kommit in i rätt tid skickas överklagandet till Förvaltningsrätten för prövning. 

utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd och hjärnskador 
som man fått i vuxen ålder  
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2.10 Övrigt 

2.10.1 Sökande med annat språk  

Behärskar den sökande inte svenska språket eller har en allvarlig hörsel- och/eller 

synnedsättning ska tolk anlitas (8 § förvaltningslagen). Det är myndighetens ansvar 

att förvissa sig om att avsedd information kan inhämtas och delges den enskilde; 

vid behov anlitas därför auktoriserad tolk.  

Behov att få tala sitt hemspråk ska dokumenteras i utredningen, liksom det 

individuella behovet av hur ofta. 

 

2.11 Företrädare  

2.11.1 Anhörig/närstående  

Anhöriga har ingen laglig rätt till inflytande om de inte är den sökandes formella 

ombud eller legala företrädare. Anhöriga och/eller närstående ska dock alltid 

beredas möjlighet att lämna synpunkter om den enskilde så önskar. 

2.11.2 Ombud/biträde  

Den enskilde har rätt att anlita ett ombud eller biträde vid sina kontakter med 

kommunen. Kommunen kan dock alltid begära att den enskilde själv personligen 

ska medverka. Kommunen kan avvisa ett ombud/biträde om denne upplevs som 

olämplig (9§ Förvaltningslagen). Om ombud eller biträde finns skall detta 

dokumenteras.  

2.11.3 God man/Förvaltare 

Socialnämnden är skyldig att anmäla om behov av god man eller förvaltare 

bedöms föreligga, anmälan görs till överförmyndaren. Även andra i personens 

närhet kan anmäla detta behov (5 kap 3 § socialtjänstförordningen). 

Överförmyndaren ansöker sedan hos tingsrätten. Den enskilde själv kan också 

ansöka direkt hos tingsrätten. Verksamhetshetschef på Administration och 

Bistånd gör anmälan. 

2.11.4 Jämställdhet  

Handläggarens utredning ska vara neutral i form, det vill säga fri från fördomar 

gällande den enskildes kapacitet och förmågor baserat på den enskildes kön. 

 

2.12 Samtycke  

Av utredning ska framgå på vilket sätt den enskilde deltagit och därmed gett sitt 

samtycke till beslutad insats. 
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2.13 Barnperspektiv  

Vid utredning som direkt eller indirekt berör barn ska hänsyn tas till barnets bästa. 

Utredningen ska ha barnets perspektiv för ögonen och hantera frågor som ”Vad 

innebär det här beslutet för barnet? Vad vill vi uppnå med beslutet? Vilken effekt 

får beslutet på eventuella syskon?” Barnet har också rätt att komma till tals. I 

utredningen ska framgå hur barnperspektivet beaktats. 

  

2.14 Anmälan om missförhållande som rör barn  

Anställda hos myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdomar samt andra 

myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast 

anmäla till Socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som 

kan innebära att Socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. 

 

2.15 Definition av skälig levnadsnivå  

Enligt socialtjänstlagen svarar kommunen för omsorg och service, upplysningar 

och råd, stöd och vård samt ekonomiskt bistånd eller annat bistånd.  

Insatser enligt socialtjänstlagen ska hjälpa den enskilde att uppnå skälig 

levnadsnivå. När rätten till bistånd ska bedömas ska det vägas in i vilken 

omfattning den enskilde genom egna åtgärder kan tillgodose det föreliggande 

behovet eller det kan tillgodoses på annat sätt. Utifrån personens individuella 

behov görs en prövning av vad som är skäligt.  

Kommunen ska med planerade insatser främja förutsättningarna för den enskilde 

att få en meningsfull sysselsättning och att han/hon får bo på ett sätt som är 

anpassat efter det individuella behovet. Biståndet och insatserna ska utformas så 

att det stärker den enskildes resurser att leva ett självständigt liv. 

  

2.16 Definition av funktionsnedsättning  

En person med funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att utföra 

aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan 

antas komma att bestå under en längre tid. 

Socialnämnden ansvarar för bistånd till alla som motsvarar definitionen ovan, 

såväl barn som vuxna. 

Vuxna människor har ansvar att om möjligt själva tillgodose sina behov. Lever 

man i hushållsgemenskap bedöms servicebehov kunna tillgodoses genom 

make/maka/sambo. Kommunens ansvar inträder om behoven inte bedöms 

kunna tillgodoses av den enskilde eller på annat sätt.  
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2.17 Livsföring i övrigt 

Med livsföring i övrigt avses alla behov, bortsett de ekonomiska, som den enskilde 

kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

  

2.18 Utskrivning från slutenvård  

Under tiden en person är inskriven i slutenvård har kommunen inget ansvar för 

dennes omvårdnadsbehov. Det är först när en person av läkare bedöms som 

”utskrivningsklar” som ansvaret kan övergå till kommunen, under förutsättning 

att rutinerna kring informationsöverföring och vårdplanering uppfyllts och 

personen är ”hemgångsklar”. Gnesta arbetar enligt modellen ”trygg och effektiv 

hemgång”, vilket möjliggör för den enskilde att få en bättre planering inför 

hemgång. (Ref: Lag 2017:612 om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård, samt Överenskommelse mellan Landstinget Sörmland och 

kommunerna i Sörmland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård. ) Aktuell överenskommelse med Sörmlands Läns 

Landsting finns på landstingets hemsida under rubrik ”Närvård” samt på Gnesta 

kommuns intranät. 

 

2.19 Samordnad individuell plan (SIP) 

Sedan år 2010 finns en lagstadgad skyldighet i både hälso- och sjukvårdslagen (3 f 

§) och socialtjänstlagen (2 kap 7 §) som innebär att om en person är i behov av 

insatser från både kommun, landsting och kommunal hälso- och sjukvård så ska 

en samordnad individuell plan (SIP) upprättas. Syftet med planen är bland annat 

att säkerställa samarbetet mellan de båda huvudmännen. Planen ska upprättas om 

någon av parterna kommun, landsting eller kommunal hälso- och sjukvård 

bedömer att den behövs för att individen ska få sina behov tillgodosedda och om 

den enskilde ger sitt samtycke till att den upprättas. Den enskilde ska medverka 

vid planeringen så långt det är möjligt. Närstående kan medverka om den enskilde 

önskar. Aktuell överenskommelse med Sörmlands Läns Landsting finns på 

landstingets hemsida under rubrik ”Närvård” samt på Gnesta kommuns intranät. 

 

3 Rätten till bistånd - socialtjänstlagen  
Av 4 kap. 1 § SoL framgår den enskildes rätt till bistånd:  
 
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 
annat sätt har rätt till bistånd av Socialnämnden för sin försörjning och för sin 
livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker den enskildes möjligheter 
att leva ett självständigt liv.  

https://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Samarbetspartners/Narvard/Trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
http://insidan.gnesta.int/organisation/vuxenochomsorg/riktlinjerochrutiner/gemensammarutinervof.4.d67c9c415c0d6a864a2128.html
https://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Samarbetspartners/Narvard/Informationsoverforing-i-samband-med-sjukhusvistelse/Samverkan-rehabilitering/
http://insidan.gnesta.int/organisation/vuxenochomsorg/riktlinjerochrutiner/gemensammarutinervof.4.d67c9c415c0d6a864a2128.html
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Önskar kommunen bevilja insatser utöver skälig nivå kan detta göras enligt 4 kap. 
2 § SoL. En ansökan prövas alltid först enligt 4 kap. 1 § SoL och därefter enligt 4 
kap. 2 § SoL. Eventuella avslag görs därför alltid i enlighet med 4 kap. 1 § SoL. 5.  
Inga begränsningar om vilka insatser som kan ansökas om finns i lagtexten. Det är 
biståndsbedömningen som avgör om ansökan beviljas eller avslås, bedömning 
görs utifrån om insatsen behövs för att tillförsäkra den enskilde en skälig 
levnadsnivå. Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap.1§ om 
det finns skäl för det.  
 

3.1 Egenvård  

Beskrivning  
Egenvård bedöms av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Beslut om 
egenvård kan ske när den enskilde kan ta ansvar för, men inte själv klarar att 
utföra sina sjukvårdsinsatser. Bistånd för egenvård räknas som personlig 
omvårdnad.  
 
Bedömning/grunder  
Ett intyg ska medfölja ansökan. Biståndshandläggaren beslutar om det föreligger 
rätt till bistånd för att få hjälp med insatsen egenvård.  
Ett beslut om egenvård är inte att betrakta som Hälso- och sjukvård utan ges som 
bistånd enligt SoL 4:1.  
 
Aktuell överenskommelse med Region Sörmland finns på Region Sörmlands 
hemsida under fliken Samverkanswebben och därefter under rubriken ”Närvård”.  
 
Uppföljningsansvar  
Egenvård ingår i handläggarens uppföljningsskyldighet. 
 

3.2 Anhörigstöd  

Syfte  

De anhöriga som vill och kan vårda sina närmaste i hemmet utför ett 

beundransvärt arbete. Påfrestningarna kan dock bli mycket stora både psykiskt 

och fysiskt.  

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen erbjuda stöd till anhöriga som vårdar sina 

närstående. Regeln gäller för anhöriga som vårdar närstående som är långvarigt 

sjuka eller för anhöriga som stödjer närstående som har funktionsnedsättning. 

Stödet kan utformas på olika sätt. Det kan dels vara riktat till den som vårdas 

och/eller stöd för den som vårdar.   

Syftet med insatsen är att avlasta anhöriga och ge möjlighet till avkoppling och 

egen tid. Ansökan görs av den närstående.  

https://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Samarbetspartners/Narvard/Egenvard/
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Närstående är den som är i behov av vård och omsorg, anhörig är den som ger 

vård och omsorg. 

Beskrivning  

Med anhörigstöd avses olika insatser som primärt syftar till att fysiskt, psykiskt 

och socialt underlätta den anhöriges situation. Stödet kan vända sig direkt eller 

indirekt till den anhörige. Som anhörig räknas den som vårdar, ger hjälp eller stöd 

till en person som är äldre, har en funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk.  

Indirekt stöd till anhöriga  

Här är en lista över insatser som den närstående kan få för att klara vården i 

hemmet. Insatserna beskrivs i respektive riktlinje.  

• Hjälp i hemmet/hemtjänst/boendestöd  

• Avlösning i hemmet  

• Dagverksamhet/personer med demenssjukdom  

• Korttidsvård  

• Direkt stöd till anhöriga via Anhörigcentrum  

• Information  

• Enskild rådgivning  

• Gruppverksamhet  

• Utbildning  

• Uppsökande verksamhet  

Bedömning/grunder  

Den anhörige kan ansöka om individuellt anpassat stöd för egen del. Varje 

ansökan utreds och bedöms efter aktuella förhållanden.  

Det ska i utredningen framgå på vilket sätt den anhöriges behov tillgodosetts eller 

hur hänsyn på annat sätt tagits till anhörigs behov.  

Anhörigstödet ska så långt som möjligt utformas individuellt och den anhöriges 

upplevelser och behov ska vara styrande för vilka stödinsatser som blir aktuella 

och hur de utförs. Varje anhörig och dennes situation är unik. Den närstående ska 

självklart stå i centrum och alla insatser ska utformas i samarbete med den 

närstående eller dennes företrädare. 

  

3.3 Avlösning i hemmet  

Syfte  

Avlösning i hemmet ges med syfte att avlasta anhöriga och göra det möjligt för 
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dem att få avkoppling och göra saker på egen hand och därigenom möjliggöra ett 

kvarboende för den närstående.  

Beskrivning  

Insatsen avser tillsyn/social samvaro. Avlösaren kan göra de insatser som den 

anhöriga skulle ha gjort, dock ej serviceinsatser.  

Insatsen ges huvudsakligen dag-/kvällstid, är som regel planerad men kan i vissa 

fall ges även vid akuta situationer.  

Bedömning/grunder  

I utredningen kan framgå vad avlösaren ska utföra för och/eller tillsammans med 

den närstående. Se ovan.  

Omfattning  

I normalfallet beviljas avlösning med högst 12 6 timmar/månad. Upp till 10 

timmar är kostnadsfritt. 

 

3.4 Dagverksamhet  

Syfte  

Syftet med dagverksamheten är att erbjuda aktiviteter, delaktighet och social 

samvaro. Det är ett led i att stärka stödet i de äldres och funktionsnedsattas 

ordinära boende för att undvika isolering och nedsatt funktionsförmåga.  

Dagverksamhet kan också ges som en form av avlastning för anhörig.  

Beskrivning  

För personer med demenssjukdom finns dagverksamhet i särskild form.  

Bedömning/grunder  

En förutsättning för att bevilja dagverksamhet för demenssjuka personer är att 

den enskilde har utredd och fastställd demenssjukdom. Det är dock behovet som 

är styrande – inte diagnosen i sig.  

Dagverksamhet kan även vara aktuell för personer utan demenssjukdom, då 

behov finns av social stimulans på grund av isolering, begränsat nätverk och 

initiativlöshet.  

Omfattning  

Dagverksamhet kan beviljas dagtid måndag-fredag. Av beslutet ska framgå antalet 

besök per vecka, i normalfallet högst 2 dagar. 

  



 

  

 Socialförvaltningen 18 (41) 

 

 

 

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans 

Riktlinjer för Socialförvaltningens ansvarsområde 

gällande Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd 

och Service (LSS) 

2019-02-27 Socialnämnden 

 

3.5 Hemtjänst  

Syfte  

De insatser som ryms i begreppet hemtjänst syftar till att underlätta den dagliga 

livsföringen för den enskilde i den egna bostaden och därigenom underlätta ett 

kvarboende. Insatserna kan vara av servicekaraktär och/eller bestå av personlig 

omvårdnad. Samhällets skyldighet att ge insatser enligt SoL begränsas till de 

situationer där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.  

Innehållet i insatserna preciseras i genomförandeplanen, där vad, när och hur 

anges. 

Beskrivning  

Personlig omvårdnad består av alla förekommande uppgifter som rör den egna 

personen som till exempel, äta, dricka, klä på/av sig, sköta personlig hygien, 

förflytta sig eller för en ökad trygghet.  

Serviceinsatser handlar om praktisk hjälp med hemmets skötsel till exempel 

städning, tvätt, strykning, inköp.  

I hemtjänst ingår normalt inte tjänster som storstädning, vädring av stora mattor, 

mer omfattande matlagning, skötsel och rastning av husdjur, trädgårdsskötsel, 

snöskottning eller sandning. Kommunens personal kan vara behjälplig med 

information om var sådana tjänster kan köpas.  

Telefonservice innebär att personal ringer kunden vid bestämda tidpunkter i 

trygghetsskapande syfte.  

Nattpatrullen utför tjänster som ingår i personlig omvårdnad och är en del av 

tillsynen mellan kl. 22.00 – 07.00.  

Bedömning/grunder  

Handläggaren som tar emot ansökan om hemtjänst har skyldighet att informera 

om de skatteregler som gäller för hushållsnära tjänster och som kan påverka den 

sökande i sitt beslut.  

Äktenskapsbalkens regler om gemensam försörjningsskyldighet mellan makar kan 

påverka bedömningen.  

Handläggaren har även skyldighet att informera om Fritt val inom hemtjänst samt 

om vilka utförare som finns att välja på.  

Omfattning  

Hemtjänst beviljas i normalfallet med maximalt 90 timmar/månad. Beslut över 90 

timmar kan fattas av verksamhetschef för Administration och Bistånd. Insatser 

överstigande 124 timmar/månad beviljas inte i normalfallet. Istället ska särskilt 

boende beviljas om den enskilde ansöker om den insatsen.  
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Omvårdnad  

• Dusch: Duschhjälp består av duschning, hår- och enklare nagelvård. 

Insatsen beviljas efter en individuell prövning men ges normalt 2 till 3 ggr 

per vecka. I insatsen ingår även uppsnyggning i badrummet efter 

duschning.   

• Måltidshjälp: Med måltidshjälp avses hjälp att tillreda och/eller värma 

enklare frukost, huvudmål och/eller kvällsmål. Huvudmålet distribueras 

som regel färdiglagat via matdistribution. Hjälp att värma huvudmålet kan 

ingå. Om även huvudmålet tillagas i hemmet, ingår hjälp med enklare 

matlagning.   

• Telefonservice är telefonsamtal från hemtjänsten i trygghetsskapande syfte.   

• Tillsyn: Med tillsyn avses hembesök i trygghetsskapande syfte. Samma 

person kan inte beviljas telefonservice och tillsyn vid samma tillfälle.   

Med tillsyn avses alltid i första hand tillsyn via kamera eller telefonservice i 

trygghetsskapande syfte och kan utföras under hela dygnet. Insatsen kan 

utformas med fysiska besök om särskilda skäl bedöms föreligga. Samma 

person kan inte beviljas telefonservice och tillsyn vid samma tillfälle. 

• Omvårdnads-/omsorgsinsatser sker vanligtvis mellan kl. 07.00-22.00 men kan 

också beviljas för andra tider. Personlig omvårdnad kan också innebära ett 

motiverande stöd.   

• Nattpatrull beviljas i normalfallet högst 2 besök per natt. Besök av 

nattpatrull som består av endast tillsyn och inte av fysiska omvårdnads-

/omsorgsinsatser genomförs i första hand alltid med hjälp av kamera.   

3.6 Serviceinsatser   
I begreppet servicetjänster ingår nedanstående punkter. Serviceinsatser beviljas i 

normalfallet inte om den sökande sammanbor med någon som kan sköta de 

aktuella sysslorna i hemmet.   

• Inköp består av inköp av förbrukningsvaror och livsmedel samt i 

begränsad omfattning andra konsumtionsvaror. Insatsen beviljas normalt 

1 gång per vecka. Servicetagare har inte rätt att välja butik. Det är 

närhetsprincipen som gäller. Om den enskilde vill följa med och handla 

kan detta beviljas.  

Inköp beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och eller psykisk 

funktionsförmåga samt när den enskilde inte klarar att gå längre sträckor 

och/eller bära tungt. Inköp beviljas även då den enskilde har nedsatt 

kognitiv förmåga och inte själv klarar av att planera och genomföra sina 

inköp. Klarar den enskilde att på egen hand tillgodose behovet, 
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exempelvis genom webhandel med hemleverans eller hjälp från anhörig, 

har den enskilde inte rätt till insatsen. 

Inköp beviljas en gång per vecka. Färskvaror har i regel bra 

hållbarhetsdatum, så behovet kan oftast tillgodoses med ett inköp per 

vecka. 

 

Inköp sker i första hand genom webhandel med hemleverans. Om behov 

föreligger kan den enskilde få stöd med inköpslista, beställning och 

uppackning av varor. Om särskilda skäl föreligger kan inköpen utföras i 

närmaste välsorterade livsmedelsbutik utifrån närhetsprincipen.  

Post- och/eller bankkontor finns som regel i eller i närheten av de 

välsorterade livsmedelsaffärerna och det är då möjligt att utföra även dessa 

ärenden inom tidsramen för inköpsinsatsen. 

 

Den hjälp som ges ska alltid hålla sig inom den tidsram som den enskilde 

har beviljats. Föreligger särskilda behov av att få tätare inköp görs en 

individuell bedömning. Om den enskilde ansöker om att få följa med och 

handla kan detta beviljas utifrån en individuell bedömning av behovet. 

I inköp ingår inte:  

- Endast inköp av dags- eller kvällstidning, behovet kan tillgodoses genom 

t.ex. prenumeration av morgontidning eller e-tidning.  

• Städning beviljas normalt varannan vecka och avser 2 rum och kök. För 

samboende kan städning beviljas för 3 rum och kök. Städningen omfattar 

dammsugning, dammtorkning och vädring av gångmattor, torkning av 

golv, rengöring av dusch- badrum och wc, rengöring av disk- och 

köksbänkar samt runt spis och torkning av skåpdörrar samt dörrar till kyl 

och frys. Vidare kan ingå städning i kyl och frys vid behov mellan 

ordinarie städning.   

• Hjälp med tvätt beviljas normalt varannan vecka. Vid särskilda behov kan 

insatsen beviljas oftare. I insatsen ingår även vid behov, strykning av 

gångkläder samt insortering i skåp/garderob. Tvätt beviljas endast om det 

finns en fungerande tvättmaskin i eller i anslutning till bostaden. 

Handtvätt utförs inte.   

• Social samvaro och/eller utevistelse beviljas i normalfallet 1 gång per vecka och 

beviljas normalt som en serviceinsats om inte det individuella behovet 

ställer särskild kompetens på utförandet.  
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• Post- och bankärenden utförs i första hand av anhöriga och/eller god 

man/förvaltare. Insatsen beviljas, då behov föreligger, som regel 1 gång 

per månad. 

Post- och bankärenden utförs i första hand av anhöriga och/eller god 

man/förvaltare eller av den enskilde digitalt. Om den sökande är beviljad 

insatsen inköp tillgodoses i regel redan behovet inom tidsramen för den 

insatsen. Insatsen beviljas, då behov föreligger, som regel 1 gång per 

månad.  

• Apoteksärenden utförs i första hand av anhöriga och/eller god 

man/förvaltare. Insatsen beviljas, då behov föreligger, som regel 1 gång 

per månad.   

• I övriga hjälpinsatser ingår till exempel disk, bäddning, blomvattning samt 

att bära ut hushållssopor. Vid särskilda behov kan den enskilde få hjälp 

med uppsnyggning utöver den ordinarie städningen. Förhållanden som 

påverkar behovet kan till exempel vara dålig syn och allergi.  

  

3.7 Kortvård  

Syfte  

Målet med vistelsen vid kortvård är alltid i första hand att den enskilde ska 

återvända till eget boende.  

Vården ska ge funktionsbevarande och rehabiliterande träning och stöd till den 

enskilde och/eller avlastning av anhörig.  

Målet med kortvård vid livets slut är att den enskilde i lugn och ro, i trygghet, med 

god omvårdnad, god smärtlindring och känd personal ska få ett värdigt slut.  

Beskrivning  

Vistelse på kortvård ska stödja och komplettera vård, omsorg och service i eget 

boende. Vistelsen kan ske efter sjukhusvård i väntan på anpassning av det egna 

boendet eller för att en utredning ska göras om fortsatta insatser alternativt om 

den enskilde har behov av annan boendeform eller i akuta situationer.  

Avlastning/Växelvård innebär att den enskilde vistas på kortvård med 

regelbundna perioder. Perioderna kan variera mellan en till två veckor med olika 

tidsintervaller.  

Avlastning/Växelvård beviljas efter behov och kan variera i frekvens över tid. 

Växelvård ges som anhörigstöd. Om den enskilde vistas mer tid på växelvård än 

hemma bör en prövning av särskilt boende ske. Dock är det den enskildes egna 

val om man vill ansöka om särskilt boende. 
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Vid brådskande behov ska biståndsbeslut om kortvård handläggas skyndsamt, 

detsamma gäller verkställighet av ett sådant gynnande beslut.  

Bedömning/grunder  

Beslut om kortvård ska vara tidsbestämt och företrädesvis kort. Beslutet 

omprövas vid behov.  

För att beviljas vistelse på kortvård i livets slut, ska den enskilde ha en fastställd 

behandlingsplan i form av symtomlindrande behandling.  

Vid bifall till ansökan om fortsatt kortvård görs en vårdplanering för att bedöma 

fortsatt behov av insatser.  

Omfattning  

Den enskilde vistas på kortvården vid enstaka tillfällen utifrån sitt individuella 

behov. Både insatsen och beslutet följs upp kontinuerligt. 

  

3.8 Ledsagning  

Syfte  

Syftet är att ge ökad delaktighet som medborgare i samhället och att underlätta för 

den enskilde att delta i samhällslivet, kulturella arrangemang och specifika 

fritidsaktiviteter  

Beskrivning  

Vid avsaknad av anhörig eller annan närstående kan ledsagning utföras av 

hemtjänsten eller av personal vid särskilt boende.  

Bedömning/grunder  

Ledsagning är avsedd för personer med kognitiv eller somatisk 

funktionsnedsättning och avser deltagande i samhällslivet. Ledsagning kan i 

särskilda fall även beviljas för att hjälpa den enskilde till och från besök för 

behandling eller service, normalt dock ej för stöd eller sällskap under själva 

besöket.  

Insatsens omfattning ska bedömas utifrån eventuella övriga insatser. Omvårdnad 

och medicinska insatser ingår inte i ledsagning.  

Omfattning  

Ledsagning innebär hjälp från en punkt till en annan, inte att biträda vid den 

aktivitet som är målet. Är den enskilde i behov av omsorg vid själva aktiviteten 

ska detta preciseras i beslutet. Vid behov av transport ombesörjer den enskilde 

själv transporten.  

I normalfallet beviljas ledsagning med högst 8 4 timmar per månad.  
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Ledsagningens omfattning ska dels bedömas utifrån behov men också utifrån 

övriga insatser och med hänsyn till vad som i det enskilda faller kan betraktas som 

en skälig levnadsnivå. Omfattning och innehåll ska framgå tydligt i beslutet. 

  

3.9 Särskilt boende  

Syfte  

Syftet med insatsen är att tillgodose behov av vård och omsorg som inte kan ges i 

hemmet. Insatsen kan även beviljas utifrån sociala aspekter och behov av trygghet.  

Beskrivning  

Om den enskilde har behov av personligt anpassad bostad kan rätt till särskild 

anpassad bostad, serviceboende/stödboende, gruppbostad eller 

äldre/demensboende föreligga.  

I ett serviceboende/stödboende finns tillgång till gemensamhetsutrymmen. Det 

finns även viss personal under del av dygnet.  

Ett gruppboende består av ett antal bostäder som är grupperade tillsammans. 

Boendet har gemensamma utrymmen och personal dygnet runt.  

Äldreboende/demensboende är egna lägenheter med gemensamma utrymmen 

och personal dygnet runt. Särskild enhet finns för äldre med svåra 

beteendestörningar som orsakats av demenssjukdomar eller personer med 

psykiatriska funktionsnedsättningar.  

Ett bifall på ansökan innebär att lämplig plats kommer att anvisas på något av de 

särskilda boenden som finns inom Gnesta Kommun. Plats ska erbjudas inom tre 

(3) månader efter beslut.  

Om den enskilde på ansökningsblanketten fyllt i önskemål om speciellt boende, 

men det inte finns en ledig plats på det angivna önskemålet, har den enskilde inte 

möjlighet att tacka nej och kvarstå på kölista. Om den enskilde tackar nej trots 

detta ska ansökan omprövas.  

Den som vistas på kommunens korttidsenheter eller på sjukhus och har fått beslut 

om särskilt boende och inte kan gå hem i mellan har inte rätt att tacka nej till 

erbjudet boende.  

Boende på äldre- eller demensboende har rätt att efter inflyttning ansöka internt 

om att flytta till annat särskilt boende. En sådan ansökan ska följas upp var tredje 

månad av verksamhetschef ÄHF.  

Den som beviljas en lägenhet i särskilt boende bör få skälig betänketid för att 

kunna ta ställning till erbjudandet. Betänketiden bör inte överstiga 5 dagar efter 

det att konkret erbjudande om plats lämnats.  
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Bedömning/grunder  

Den enskilde rekommenderas att söka bistånd i form av särskilt boende om den 

aktuella omsorgssituationen innebär kontinuerligt behov av hemtjänst/ 

hemsjukvård mer än 120 timmar/månad och av insatser på natten.  

Vid ansökan om särskilt boende gäller att utökade och eller kompletterande 

insatser i eget boende alltid ska prövas, ha prövats eller konkret övervägts 

tillsammans med den enskilde och eventuellt dennes anhöriga innan beslut om 

särskilt boende fattas.  

En demensutredning kan hjälpa till vid bedömning av behovet.  

Ansökan beviljas efter en individuell behovsprövning.  

Ansökan ska prövas inom 1 månad.  

Kriterier för bedömning av rätt till plats i särskilt boende  

• Omfattande omvårdnadsbehov. En samlad bedömning utifrån fysiska, 

psykiska, sociala, hög ålder och trygghetsaspekter ska göras vid varje 

enskilt fall. (ADL och/eller läkarbedömning vid behov) Plats kan i 

undantagsfall beviljas utifrån sociala aspekter och den enskildes behov av 

trygghet. 

• Stora svårigheter att orientera sig (hittar inte hem)/riskbeteenden. 

• Otrygg, orolig eller är fara för sig själv och kan inte påkalla hjälp.  

• Varierande hälsa med täta sjukhusbesök som hemtjänst/hemsjukvård inte 

klarar av att hjälpa.  

• Om den enskilde ansöker om särskilt boende direkt efter sjukhusvistelse 

ska utredningen kompletteras med en gemensam vårdplanering mellan 

Region Sörmland och kommunen, där särskilt behovet av paramedicinska 

resurser och funktionsträning ska beaktas.  

 

Prövning av plats i demensboende  

• Prövning om inflyttning till demensboende från eget boende bör ske på 

grundval av en psykogeriatrisk utredning. Prövningen ska ske utifrån en 

helhetssyn på den enskildes behov.  

• Person med konstaterad demenssjukdom ska alltid erbjudas boende på 

demensboende om det anses vara det bästa för individen.  

• Diagnosen får inte vara styrande utan det är den enskildes vårdbehov som 

ska vara avgörande för förslag till lösning. Det innebär att personer, 
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oavsett demenssjukdom, där vård i ordinärt boende inte längre är aktuellt, 

ska kunna få fullgod vård och omsorg vid ett äldreboende.  

• Personer med lindrig kognitiv nedsättning eller förvirring bör kunna 

erbjudas plats i äldreboende utan psykogeriatrisk utredning om övriga 

omständigheter vid den individuella prövningen talar för detta. 

Handläggare bör vid sådan prövning rådfråga sakkunnig personal i 

demensvård/-bedömningar.  

• Omflyttning av äldre från äldreboende till demensboende bör undvikas. 

För många äldre med en kognitiv nedsättning ger det en bättre livskvalitet 

att få bo kvar i den invanda miljön. Endast om en psykogeriatrisk 

utredning förordar omflyttning, bör så ske.  

Prövning av plats i boende för personer med psykisk funktionsnedsättning  

• Behovet ska framgå i utredningen.  

Prövning av plats i boende för personer med samsjuklighet  

• Vid bedömning av behovet ska samverkan med handläggare inom individ- 

och familjeomsorgen ske.  

Prövning av plats i boende med psykogeriatrisk inriktning  

• Särskilda vårdplatser finns för personer med, ofta tillfälliga, svåra 

beteende-störningar som orsakats av vissa demenssjukdomar eller 

personer med psykiatrisk grundproblematik som därutöver drabbas av 

demenssjukdom.  

• Vid en förändrad hälsosituation bör den enskildes boende omprövas med 

målsättningen att fortsatt vård och omsorg ska kunna fås i demensboende 

alternativt äldreboende. Plats med psykogeriatrisk inriktning bör därför 

om-prövas med kortare tidsperiod. Både vid inflyttning och vid 

omprövning av fortsatt boende ska ett nära samråd ske med 

anhöriga/företrädare.  

 

Kvarboendeprincipen/Trygghetsprincipen  

Att beviljas ett särskilt boende är ofta ett livslångt boende. Av utredningen ska 

framgå den enskildes behov av boendeform och innehållet i insatsen. Däremot 

ska inte ett namngivet boende anges i beslutet. Den enskilde kan komma att 

erbjudas ett annat boende om de individuella behoven förändras eller om 

omvårdnadsbehovet bättre kan tillgodoses på ett annat boende.  
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Husdjur  

En boende kan ta med sig ett husdjur under förutsättning att övriga boende inte 

är allergiska eller på annat sätt blir störda av husdjuret. Personalen tar ingen del i 

skötseln av djuret.  

Omfattning 

Beslut om särskilt boende kan tidsbegränsas om handläggaren bedömer att det är 

nödvändigt. 

  

3.10 Parboende och medboende 

Syfte  

För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan 

särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § ska det ingå i en skälig levnadsnivå att 

kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under förutsättning att 

paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant 

boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott.  

 

Den som beviljats särskilt boende kan således göra en ansökan enligt 4 kap. 1§ 

SoL om medboende. Beslutet fattas enligt 4 kap. 1 c § socialtjänstlagen (2001:453). 

 

Sedan 2006 regleras i 2 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937) att i de fall 

makar, sambor eller registrerade partner båda är i behov av boende i en sådan 

särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § SoL ska med skälig levnadsnivå förstås 

att båda bereds plats i samma boende, om de begär det. 

Beskrivning  

Parboende kan erbjudas i någon av nämndens stora lägenheter. Ett fortsatt 

parboende kan dock endast erbjudas under förutsättning att en god och säker 

vård kan tillhandahållas för den som fått insats beviljad.  

Om ingen stor lägenhet finns ledig vid verkställigheten ska enrumslägenhet 

erbjudas den som fått beviljat insatsen och paret får sedan stå på kö till första 

lediga stora lägenhet.  

Ett avstående av besittningsskyddet ska ifyllas av den medflyttande parten. 

Nämndens behov av att kunna erbjuda särskilt boende till personer med bedömt 

biståndsbehov måste anses gå före en efterlevandes besittningsskydd till en 

lägenhet inom ett särskilt boende.  

Kontrakt skrivs enbart med den part som fått beviljat insats särskilt boende. 

Hyresavi skickas till den part som innehar kontraktet.  
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Utförlig information om vad parboende/medboende innebär ska lämnas vid 

ansökningstillfället.  

Bedömning/grunder 

En ansökan om fortsatt parboende ska registreras som en inkommen ansökan och 

ett beslut ska fattas med anledning av ansökan.  

Om den part som fått beviljat insatsen avlider ska, efter ansökan, en bistånds-

bedömning göras för den efterlevande parten. Bedöms den parten ha behov av 

särskilt boende ska ett kvarboende erbjudas. Om behov inte anses föreligga ska ett 

avslag göras på en direkt ansökan och en avflyttning kan inledas med hänvisning 

till avståendet av besittningsskyddet. 

 

3.11 Trygghetslarm  

Syfte 

För att den enskilde ska kunna känna trygghet och säkerhet i den egna bostaden 

under dygnets alla timmar.  

Beskrivning 

Alla larmbeställningar grundas på ett biståndsbeslut och kan innefatta 

trygghetslarm, larmklocka, larmmatta, gps-sändare och/eller dörrlarm. 

Trygghetslarmet är inte ett servicelarm för att till exempel be om enklare tjänster 

utan ska endast utnyttjas vid akuta situationer. Se separat rutin för Trygghetslarm 

och Phoniro Care. 

Bedömning/grunder 

Ett trygghetslarm ska kunna beviljas i förebyggande syfte om behovet inte kan 

tillgodoses på annat sätt.  

En förutsättning är att den enskilda har förmåga att hantera larmet och kan 

tillgodogöra sig de instruktioner som hör till larmhanteringen. 

  

3.12 Trygghetskamera  

 

Beskrivning  

En trygghetskamera är en digital kamera som installeras hos den sökande och är 

en omvårdnads-/omsorgsinsats som utförs av hemtjänsten. Se separat rutin vid 

beviljad tillsyn nattetid (nattkamera). Kameran är uppkopplad hos Phoniros 

krypterade molntjänst. Trygghetskameran spelar inte in och har i dagsläget ingen 

ljudkommunikation.   

Med ny och modern teknik kan insatser ersätta eller komplettera personliga besök 

till den som önskar.  
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Syfte   

En trygghetskamera kan ersätta eller komplettera ett besök nattetid. Minska oro 

och störning av att någon kommer in för att titta till brukaren. En 

trygghetskamera ska bidra till ökade möjligheter för den sökande till att leva och 

bo självständigt under trygga förhållanden. En trygghetskamera ska minska oro 

samt undvika onödiga besök där hemtjänst inte behöver vara fysiskt på plats. 

Bedömning/grunder  

Trygghetskameran ska kunna väljas av alla som har behov av tillsyn nattetid 

främst i ordinärt boende.   

Tillsynsbesök i trygghetsskapande syfte och som inte bedöms kräva telefonservice 

eller ett fysiskt besök ska tillgodoses med en trygghetskamera. 

Kameran får enbart användas efter skriftligt samtycke från brukare eller dennes 

företrädare via fullmakt.   

Omfattning  

Trygghetskamera beviljas i första hand för person med bedömt behov av tillsyn 

nattetid.   

Trygghetskameran kan när som helst brukaren så önskar tas bort och ersättas av 

personligt besök av personal från nattpatrullen.  

 

Omfattningen på tillsynen, som tillgodoses med trygghetskamera, ska utgå från en 

individuell behovsprövning i varje enskilt fall. Biståndet ska utformas så den 

sökande tillförsäkras en skälig levnadsnivå.  

 

3.13 Matdistribution  

 

Syfte/Beskrivning   

Matdistribution vänder sig till äldre och funktionsnedsatta i eget boende. När den 

enskilde bor i närhet av Träffpunkten ska i första hand den möjligheten 

undersökas. Genom matdistribution får brukaren ett färdiglagat huvudmål 

samtliga dagar i veckan alternativt 5 dagar, måndag-fredag. Matdistribution består 

av kyld mat som levereras varje eller varannan dag hem till brukaren. 

 

Bedömning/grunder 

Insatsen beviljas till den som inte själv förmår att planera, köpa eller tillaga mat 

eller om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Exempelvis genom anhörig 

som lagar mat.    

  

Omfattning   
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Matdistribution kan beviljas för leverans varje eller varannan dag.  

 

3.14 Familjehem och hem för vård eller boende  

Syfte  

Insatsen beviljas då den enskilde behöver vård och boende som inte kan 

tillgodoses på annat sätt.  

Beskrivning  

För personer som har behov av mer omfattande insatser från särskilt utbildad 

personal beviljas hem för vård eller boende.  

Bedömning/grunder  

Beviljas endast i de fall placeringen kompletteras med behandling av annan 

vårdgivare.  

För barn och ungdom prövas vård i familjehem före vård på institution.  

Boende i familjehem kan ges som bistånd då den enskilde utifrån sina individuella 

behov inte bedöms klara av annat särskilt anpassat boende enligt nedan. Beviljas 

med stöd av SoL 4:1. 

  

3.15 Boendestöd  

Målgrupp  

Boendestöd kan beviljas till personer som har en diagnosticerad psykisk 

funktionsnedsättning eller motsvarande ”närliggande symtom” och som har 

behov av att motiveras, tränas och stödjas till att bli mer självständiga och/eller 

delaktiga. 

Syfte  

Boendestödet ska praktiskt hjälpa, motivera och stödja personer inom 

målgruppen, så att de får möjlighet att förbättra och upprätthålla förmågan att leva 

ett så aktivt, meningsfullt och självständigt liv som möjligt i vardagen och i 

samhället. 

Beskrivning  

Boendestödet ska stödja och motivera till ökad självständighet avseende till 

exempel hemmets skötsel, personlig hygien, kommunikation och fritid. Insatserna 

ska i första hand utföras i samverkan med och aktivt deltagande från den enskilde 

och innefattar därför ett stort mått av motivationsarbete. Detta kräver att 

personalen har kompetens om och erfarenhet av att arbeta med målgruppen.  

Exempel på insatser:  
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• Service: inköp, städning, tvätt och disk samt övrigt som rör hemmets 

skötsel.  

• Personlig omvårdnad/omsorg: personlig hygien, måltider och 

kommunikation.  

• Främjande av sociala kontakter: fritidsaktiviteter, stöd i anhörig- och 

vänkontakter, stöd att klara samhällskontakter samt läkar-och 

tandläkarbesök.  

Villkor kring insatsen  

Insatsen erbjuds dagtid 07.00 – 22.00.  

Omfattning och innehåll varierar beroende på den enskildes behov av stöd.  

Insatsen ska verkställas på datum som handläggaren beställer.  

Insatsen upphör inte med automatik vid 65 års ålder, utan fortgår om behoven 

kvarstår. Brukare som redan har boendestöd kan även få kompletterande 

boendestödsinsatser efter 65. För brukare som fyllt 65 år och som inte tidigare 

haft boendestödsinsatser, kan inte sådana beviljas.  

Definitionen av boendestödets målgrupp (personer som har en diagnosticerad 

psykisk funktionsnedsättning eller motsvarande ”närliggande symtom”) beskriver 

också skillnaden mellan hemtjänst och boendestöd. Både hemtjänst och 

boendestöd ska motivera till delaktighet och självständighet. Båda ska utföra 

insatserna åt brukaren då denne inte kan eller vill delta. Det är boendestödets 

personal som åker ut på eventuellt larm från brukare med insatsen boendestöd. 

Det är också boendestödets personal som sköter medicinhanteringen för dessa 

brukare. Det är inte möjligt att ha insatserna hemtjänst och boendestöd samtidigt. 

  

3.16 Sysselsättning  

Syfte  

Syftet är att underlätta för den enskilde att få sociala kontakter och ha möjlighet 

att delta i aktiviteter tillsammans med andra samt stöttning mot arbete och ett 

självständigt liv.  

Beskrivning  

Sysselsättningen ska ge utrymme för flexibla och individuella lösningar.  

Bedömning/grunder  

Sysselsättningen ska bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i 

samhället.  

Rätten till sysselsättning följer ordinarie regelverk kring pensionsålder.  
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Sysselsättning som bistånd enligt SoL kan vara aktuellt för den som omfattas av 

personkrets 3 i LSS och för personer med funktionsnedsättning som ej omfattas 

av LSS.  

Omfattning  

Omfattningen av insatsen ska framgå av beslutet och anges i antal dagar per 

vecka. 

  

3.17 Kontaktperson  

Syfte  

Kontaktpersonen ska vara en medmänniska som kan ge hjälp att minska isolering 

och uppmuntra till sociala kontakter och nätverkande. Beslut om kontaktperson 

avser allmänt socialt stöd och kan också omfatta ett personligt utformat uppdrag.  

Beskrivning  

En kontaktperson är en person som har intresse av att ge stöd åt en annan 

medmänniska. Kontaktpersonen ersätter eller kompletterar kontakten med 

anhöriga och vänner men ersätter inte insatser som hemtjänst eller boendestöd. 

Den enskildes val av person bör vara avgörande för vem som utses till 

kontaktperson.  

Kontaktpersonen och den som fått insatsen ska tillsammans utforma kontakten 

utifrån det mål som anges i beslutet.  

Stödet kan även ges av en familj.  

Bedömning/grunder 

Kontaktperson kan normalt beviljas för vuxna och barn över 12 år.  

Innan beslut om kontaktperson sker ska information lämnas om Väntjänstens 

verksamhet och övriga frivilliga nätverk.  

Syftet med att utse kontaktpersonen ska vara tydligt vid uppdragets början och 

målet ska framgå av beslutet.  

I ett särskilt boende tillgodoses syftet normalt av personalen på boendet.  

Omfattning  

Omfattning av insatsen är 2 till 4 tillfällen per månad, för kontaktfamilj högst 2 till 

4 dygn per månad. 

  

4 Generell riktlinje för bedömning enligt LSS 
Insats enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) ska ges 

endast om den enskilde eller dennes ombud begär det.  
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LSS lagstiftningen är en rättighetslag. LSS inskränker inte rättigheter som en 

enskild person kan ha enligt annan lag utan fungerar parallellt med exempelvis 

socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).  

Vid varje ny ansökan om insats enligt LSS ska det göras en prövning av 

tillhörighet av personkretsen enligt LSS. Vid prövningen ska funktionshindret 

bedömas i förhållande till livssituationen som helhet. Behov av insats enligt LSS 

ska be-dömas på ett så objektivt och lika sätt som möjligt oavsett 

personkretstillhörighet. 

För personer, vars funktionsnedsättning kan innebära tillhörighet till personkrets 

1 och prövning ska ske bör utlåtande (utredning och bedömning) från till exempel 

habiliteringen utgöra underlag vid prövning av insats enligt LSS.  

För personer, vars funktionsnedsättning kan innebära tillhörighet till personkrets 

2 och 3, bör vid bedömning följande dokument utgöra underlag vid prövning av 

insats enligt LSS  

• Rehabiliteringsutlåtande inklusive diagnos och eventuell prognos av läkare 

eller psykolog  

• Beskrivning av funktionsnedsättning av arbetsterapeut och/eller 

sjukgymnast  

• ADL-status: ett utlåtande om förmågan i det egna hemmet, av 

arbetsterapeut eller annan lämplig habiliterings- eller 

rehabiliteringspersonal.  

Inhämtande av intyg från läkare eller habilitering kräver den enskildes eller dennes 

företrädares samtycke. Samtycket ska dokumenteras. 

 

4.1 LSS § 9:2 Personlig assistans  

Syfte 

Syftet med insatsen personlig assistans, bör vara att åstadkomma villkor som är 

likvärdiga och kan anses normala för andra personer i motsvarande ålder. Insatsen 

ska hjälpa den enskilde med den personliga hygienen, med intagande av måltider 

och med annan personlig service. Den enskilde ska via insatsen ges ökade 

möjligheter till ett självständigt liv. Insatsen ska om möjligt garantera den enskilde 

kontinuiteten i stödet och därmed trygghet för den enskilde och hans närstående. 

Den enskildes förutsägbara, kontinuerliga eller ofta förekommande aktiviteter i 

den dagliga livsföringen ska tillgodoses med insatsen.  

Beskrivning  

Insats med personlig assistans kan vid behov av omfattande insatser erhållas som 



 

  

 Socialförvaltningen 33 (41) 

 

 

 

Dokumentnamn Fastställd/reviderad Beslutsinstans 

Riktlinjer för Socialförvaltningens ansvarsområde 

gällande Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd 

och Service (LSS) 

2019-02-27 Socialnämnden 

 

assistansersättning enlig Socialförsäkringsbalken (SFB) vilket Försäkringskassan 

beslutar om.  

Kommunens ansvar enligt LSS omfattar:  

• Alla insatser avseende grundläggande behov 20 timmar eller mindre per 

vecka (insats enligt LSS)  

• Finansieringsansvar (försäkringskassan beslutar, kommunen svarar för 

kostnaden) för de 20 första assistanstimmarna vid en total insats 

överstigande 20 timmar per vecka med assistansersättning.  

• Behov av insatser överstigande 20 timmar per vecka som inte ger rätt till 

assistansersättning. Detta gäller i situationer då sammanlagd insats 

överstiger 20 timmar per vecka men försäkringskassan bedömer och 

beslutar att de grundläggande behoven understiger 20 timmars insats per 

vecka.  

• Kostnadsersättningsansvar för sjukvikarier, som ersättare vid ordinarie 

assistents frånvaro och där assistansinsatsen utförs av anställda hos den 

enskilde eller av privata företag (gäller för enskilda med en total 

assistansinsats överstigande 20 timmar per vecka enligt LSS/SFB).  

Bedömning/grunder  

Bedömningsgrunderna för rätt till personlig assistans ska så långt som möjligt vara 

samordnade med försäkringskassans motsvarande bedömningsgrunder för 

erhållande av assistansersättning enligt SFB.  

Tillfällig personlig assistans/tillfällig utökning eller ledsagare vid resa med mera.  

I Gnesta kommun beviljas i vissa fall tillfällig personlig assistans eller tillfällig 

utökning av assistans vid resa. 

Kostnad för personlig assistents resa och personliga omkostnader ingår i 

assistansersättningen enl. LSS eller SFB.  

Som exempel på sådana tänkbara skäl kan nämnas:  

• Personen ska delta vid familjesammankomster som bröllop, dop, 

begravning, studentexamen, femtioårsfirande eller liknande dvs. de 

tillfällen i livet då familjerna naturligt och vanligt kommer samman.  

• Personen har aldrig tidigare rest  

• Det är fråga om ett återbesök i tidigare hemland  

• Det kan vara sista möjligheten att resa till exempel vid progredierande 

sjukdom  
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Bedömning av ansökan sker individuellt utifrån den enskildes behov. I 

bedömningsunderlaget ingår:  

• Frekvens och tidsintervall av eventuellt tidigare beviljad resa  

• Beviljade insatser  

• Föreligger ett behov att resa för att uppnå goda levnadsvillkor  

Den som begär personlig assistans och får detta genom SFB har där möjlighet att 

få med timmar för individuella behov utöver de grundläggande behoven. Har den 

enskilde ett behov av att regelbundet resa tas den tiden med i det totala antalet 

timmar. I dessa fall föreligger inget behov av tillfälligt utökat antal timmar.  

Vid bedömning av rätt till personlig assistans under semesterresa för barn och 

ungdomar till och med gymnasieåldern ska först föräldraansvaret vägas in.  

Personlig assistans för personer över 65 år 

Den som fått insats med personlig assistent enligt LSS har rätt att behålla insatsen 

efter fyllda 65 år. Nivån på insatsen får dock ej utökas efter fyllda 65 år. Vid 

behov av utökning av insats motsvarande personlig assistans efter fyllda 65 år sker 

prövning enligt SoL med inriktning att komplettera personlig assistans med en 

hemtjänstinsats. 

Makes ansvar  

Vid bedömning av tid för personlig assistans beaktas att makar har ett gemen-

samt ansvar för hushållet enligt äktenskapsbalken.  

Omfattning  

Kommunen kan i avvaktan på försäkringskassans prövning av ansökan om 

assistansersättning, fatta ett interimistiskt beslut om personlig assistans enligt LSS. 

Ett sådant beslut ska vara tillfälligt och tidsbegränsat till högst 4 månader per gång 

och ska enbart fattas om försäkringskassans beslut inte kan inväntas med hänsyn 

till den enskildes livssituation eller hälsa.  

I avvaktan på försäkringskassans prövning enligt SFB kan beslut om insatser 

överstigande 20 timmar, avseende grundläggande behov, per vecka förekomma. 

Denna utökning kan vara tillfällig eller mer stadigvarande och även där gör 

kommunen prövningen samt beslutar kring och finansierar utökade insatser i 

avvaktan på försäkringskassans prövning.  

Vid beslut enligt SFB gäller försäkringskassans bedömning beträffande antalet 

timmar som den enskilde är berättigad till. Beviljade övertimmar från kommunen 

ska genast tas bort.  
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Vid behov av utökning av antalet timmar ska den enskilde vända sig till 

försäkringskassan och begära tilläggstimmar. 

  

4.2 LSS § 9:3 Ledsagare  

Syfte  

Ledsagarservice syftar till att bryta den sociala isolering som ofta blir följden av en 

omfattande funktionsnedsättning. Den enskildes sociala nätverk har betydelse i 

bedömningen utan att undantränga det individuella behovet.  

Insats av ledsagare för personer i eget boende: 

Beslut om ledsagare ska avse specifikt uppdrag per månad, som är tidsbegränsat. 

Ledsagare kan beviljas för kortare uppdrag, del av dag och som undantag under 

hel dag eller flera dagar.  

Ledsagarinsatsen beställs av den som fått insatsen beviljad. Ledsagarinsatsen 

utförs av tillgänglig ledsagare. Vid behov av personlig ledsagare ska detta tydligt 

anges i beslut.  

Insats av ledsagare för personer i särskilt boende: 

Behov av ledsagarinsats vid särskilt boende ska i normalfallet anses ingå i 

verksamheten och företrädesvis utföras i verksamhetens egen regi. Insatser av 

frivilliga kan komplettera verksamheten.  

Ledsagning för barn:  

Ledsagning för barn under 12 år ingår normalt i föräldraansvaret.  

Bedömning/grunder  

Servicen bör erbjudas personer som tillhör lagens personkrets, men inte har 

personlig assistans, för att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, 

kulturliv eller för att promenera. Insatsen bör ha karaktären av personlig service 

och anpassas efter de individuella behoven.  

Målet för ledsagningen ska vara en aktivitet av vardaglig karaktär i närmiljön 

(normalt sett inom Gnesta kommun).  

Omfattning  

Omvårdnad och hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår inte i ledsagarservice.  

Beslutet anges i antal timmar/månad.  

Gemensamma resor från en gruppbostad berättigar inte till ledsagning. 
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4.3 LSS § 9:4 Kontaktperson/kontaktfamilj  

Beskrivning  

En kontaktperson är en medmänniska som har tid, tålamod och intresse för att ge 

stöd åt en person med funktionsnedsättning. Kontaktpersonen ersätter eller 

kompletterar kontakten med anhöriga och vänner. Insatsen är ett icke-

professionellt stöd. Den enskildes val av person bör vara avgörande för vem som 

utses till kontaktperson. Stödet kan också ges av en hel familj, kontaktfamilj eller 

stödfamilj.  

Kontaktpersonen är ingen legal ställföreträdare för den enskilde och kan därför 

inte företräda honom/henne till exempel för att begära en LSS-insats.  

Kontaktpersonen kan ge råd men bör däremot inte ta över ansvaret för till 

exempel den enskildes ekonomi.  

Vid behov av kontaktperson i särskilt boende ska insatsen utföras av person som 

ej är knuten till boendet som personal. Kontaktpersonen ska komplettera 

personalens insatser, inte ersätta dem.  

Bedömning/grunder  

Att bryta den enskildes isolering genom samvaro och fritidsaktiviteter tillgodo-ses 

normalt inom ett gruppboende.  

Kontaktperson beviljas i normalfallet från det personen fyllt 12 år.  

I ett särskilt boende tillgodoses syftet normalt av personalen på boendet.  

Omfattning 

Omfattning av insatsen är 2 till 4 tillfällen per månad, för kontaktfamilj högst 2 till 

4 dygn per månad.  

Insatsen avser möten 2-4 ggr/månad som kompletteras med telefonkontakt vid 

behov.  

 

4.4 LSS § 9:5 Avlösarservice i hemmet  

Syfte  

Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för anhöriga eller familjehemsföräldrar 

att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösning kan även vara en 

förutsättning för att föräldrar ska kunna ägna sig åt det funktionsnedsatta barnets 

syskon.  

Beskrivning  

Avlösarservice riktar sig till föräldrar anhöriga eller familjehemsföräldrar som har 

daglig omvårdnad av ett barn eller vuxen i sitt hem.  
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Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga 

eller familjehemsföräldrar. Utgångspunkten för insatsen är den funktionsnedsattes 

hem.  

Bedömning/grunder  

Anhöriga eller familjehemsföräldrars arbete eller studier är inte skäl för 

avlösarservice då det inte är förenligt med avlösarservicens syfte. Se ovan.  

Omfattning Med att ”tillfälligt överta omvårdnaden” avses i allmänhet tidsramen 

upp till ett halvt dygn, men vid behov max en helg, motsvarande ett veckoslut. 

Omfattningen av behovet får avgöras utifrån individuella behov.  

Avlösarservice kan ges både som regelbunden insats och vid akuta situationer. 

Det är ofta av stor vikt att kunna få avlösarservice med kort varsel.  

I normalfallet beviljas högst 15 10 timmar per månad.  

 

4.5 LSS § 9:6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet  

Syfte  

Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är att ge miljöombyte och 

avkoppling samtidigt som möjlighet till avlösning sker i omvårdnadsarbetet. Båda 

kriterierna ska samtidigt tillgodoses genom insatsen.  

Beskrivning 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en funktionsnedsatt person 

tillfälligt vistas på korttidshem, i stödfamilj eller deltar i lägerverksamhet. Vistelsen 

kan både vara enstaka dagar eller flera dagar.  

Kommunen har inte ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen vid korttidsvistelse.  

Någon rätt för den enskilde eller dennes företrädare att kräva ett visst utpekat 

korttidsvistelse eller läger finns inte.  

Bedömning/grunder  

Insatsen kan beviljas på en eller flera av följande grunder:  

• miljöombyte  

• avlastning  

• träning inför vuxenlivet  

Omfattning  

Insatsen kan beviljas vid regelbundna eller tillfälliga behov. Omfattningen vid 
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regelbunden korttidsvistelse, bör i normalfallet, uppgå till högst 10 4 dygn/ 

månad.  

I bedömningen bör det samlade behovet hela året bedömas, det vill säga inklusive 

eventuella läger- och kollovistelser.  

Om korttidsvistelsen är mer än 14 dagar per månad bör andra insatser övervägas. 

  

4.6 LSS § 9:7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt 

under lov  

Syfte  

Syftet med insatsen är att tillförsäkra en trygg situation och en meningsfull 

sysselsättning då föräldrarna förvärvsarbetar eller vid andra särskilda skäl.  

Beskrivning  

Insatsen kan bli aktuell efter vårterminens slut det år eleven fyller 13 år fram till 

det år den enskilde slutar gymnasiet.  

Före 13 års ålder beviljas tillsyn enligt Skollagen. 

Omfattning  

Insatsen kan ges före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och 

längre lov som sommarlov.  

Resa, utöver skolskjuts enligt skollagen, till och från fritidsenheten ingår i 

föräldraansvaret. 

  

4.7 LSS § 9:8 Boende i familjehem eller bostad med särskild 

service för barn och ungdomar som behöver bo utanför 

föräldrahemmet  

 

Beskrivning  

Barn som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar, kan 

ha rätt att bo i en annan familj, familjehem eller i en bostad med särskild service. 

Boende med särskild service kan både vara orsakat av barnets skolsituation och av 

ett omfattande omvårdnadsbehov.  

Familjehem enligt LSS är inte tänkt att ges för att skydda barnet enligt lag om vård 

av unga, LVU eller kompensera för bristande föräldraförmåga. Även barn med 

funktionsnedsättning kan förstås ha föräldrar med bristande föräldraförmåga då 

det finns behov av att placera barnet utanför familjen. I sådana fall ska placeringen 
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ske med stöd av socialtjänstlagen SoL, eller om förutsättningarna för tvångsvård 

är uppfyllda enligt LVU, enligt denna lag.  

Bedömning/grunder  

För barn under 13 år ska familjehem övervägas i första hand.  

För att säkerställa en god kvalitet ska ett familjehem enligt LSS utredas på 

sedvanligt sätt.  

Placeringen enligt LSS 9:8 ska följas upp var sjätte månad och dokumentera hur 

vården i familjehemmet utvecklas i förhållande till uppsatta mål. Ett familjehem 

kan oftast inte förväntas klara av att ta hand om barnet bättre än föräldrarna.  

Vårdnadshavare ska ha inflytande över vilka insatser som blir aktuella.  

Omfattning  

Placering i familjehem kan ske som ett komplement till föräldrahemmet. 

Placeringen avslutas som regel i samband med avslutad skolgång.  

4.8 LSS § 9:9 Bostad med särskild service för vuxna eller 

annan särskild anpassad bostad för vuxna  

 

Syfte  

Syftet med att erbjuda särskilt boende är att tillgodose behovet av stöd och 

insatser dygnet runt. I serviceboende kan målet vara att individen ska komma till 

ett helt eget boende.  

Beskrivning  

Denna insats kan utformas på olika sätt. Tre huvudformer kan urskiljas:  

• Med servicebostad menas en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där 

omfattande service och vård kan ges dygnet runt. En baslägenhet med fast 

bemanning finns i nära anslutning.  

• Ett gruppboende består av ett antal bostäder som är grupperade 

tillsammans och där omfattande service och omvårdnad kan ges på alla 

tider på dygnet. Boendet har gemensamma utrymmen och tillgång till 

personal i direkt anslutning till boendet dygnet runt.  

• Annan särskilt anpassad bostad för vuxna avser en bostad med viss 

grundanpassning till funktionshindrade personers behov men utan fast 

bemanning. I denna boendeform ingår inte omvårdnad, fritid eller 

aktiviteter.  
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Den som beviljas en lägenhet i särskilt boende bör få skälig betänketid för att 

kunna ta ställning till erbjudandet. Betänketiden bör inte överstiga 5 dagar efter 

det att konkret erbjudande om plats lämnats.  

Bedömning/grunder  

Insatsen är ofta ett livslångt boende. Av utredning ska framgå den enskildes behov 

av boendeform och innehållet i insatsen Däremot ska inte ett namngivet boende 

anges i beslutet. Den enskilde kan komma att erbjudas ett annat boende om de 

individuella behoven förändras eller att omvårdnadsbehovet bättre kan tillgodoses 

på ett annat boende. Erbjudande om plats ska ske i samverkan med den sökande  

Kriterier för gruppbostad: Ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov, behov 

av kontinuerlig närvaro av personal dygnet runt.  

Kriterier för serviceboende: Ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov, 

behov av tillgång till personal dygnet runt.  

Den sökande har inte rätt att tacka nej till erbjuden grupp- eller servicebostad. 

Ansökan om flytt till annat boende kan göras efter inflyttning.  

4.9 LSS § 9:10 Daglig verksamhet  

Syfte/Beskrivning  

Personalen vid daglig verksamhet svarar för samtliga insatser den funktions-

nedsatte behöver under sin dagcentervistelse. Endast i mycket särskilda fall 

beviljas personlig assistans vid daglig verksamhet.  

Daglig verksamhet som ”integrerad arbetsplats” kan också erbjudas. Det inne-bär 

att den funktionsnedsatte får en placering i verksamhet inom den öppna 

arbetsmarknaden. Ersättning till handledare utgår enligt särskilt beslut.  

Bedömning/grunder  

Berättigade till daglig verksamhet är personer inom LSS personkrets 1 och 2.  

Daglig verksamhet/sysselsättning för personer inom LSS personkrets 3 prövas 

enligt SoL.  

Rätten till daglig verksamhet upphör vid 67 års ålder.  

Omfattning  

Beslut om daglig verksamhet anges i antal dagar.  

Resor till och från daglig verksamhet ingår inte i beslutet. Efter individuell 

prövning kan den enskilde vara berättigad till färdtjänst. 
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Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-06-14
Diarienummer: SN.2021.62

Socialnämnden 2021-06-23

Översyn och revidering av riktlinjer för hälso-
och sjukvård

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Socialförvaltningen får i uppdrag att se över och revidera riktlinjer för

kommunens hälso- och sjukvård

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen ser behov av översyn och revidering av kommunens riktlinjer för

hälso- och sjukvård, som socialnämnden fattat beslut om i tidigare ärenden.

Förvaltningen ser behov av att riktlinjerna uppdateras och revideras utifrån gällande

regler. Förvaltningen ser också behov av att riktlinjerna slås samman till färre riktlinjer

som anger tydliga huvudregler och i högre utsträckning kompletteras med rutiner som

är enklare att hålla aktuella.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att det behöver göras en genomgång av samtliga riktlinjer som

idag finns inom den kommunala hälso- och sjukvården. Dessa ska sedan ska kunna

publiceras på kommunens Insidan, för ökad nåbarhet. Översynen behöver även göras

för att tydliggöra och anpassa styrningen av hälso- och sjukvård i verksamheterna. Det

finns idag ett tjugotal riktlinjer. Arbetet bör vara klart till september 2021.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Inte aktuellt i detta ärende.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-06-14

Veronica Östlin Kerstin Pettersson

Tf. förvaltningschef TFMedicinskt ansvarig sjuksköterska
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Gnesta kommun, 646 80 Gnesta, Västra Storgatan 15, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Jenny Gustafsson

Utvecklingssekreterare

Patrik Rosin

Verksamhetschef Administration och

bistånd

Sändlista
~ Förvaltningschef

~ Verksamhetschef Administration och bistånd

~ Medicinskt ansvarig sjuksköterska

~ Utvecklingssekreterare



Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-06-16
Diarienummer: KS.2021.65

Socialnämnden

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och
tjejjouren Mira

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira.

Förslaget till beslut motiveras av att behovet täcks av de insatser som finns inom

Socialtjänstens öppenvård som arbetar förebyggande. Gnesta kommun har även

avtal med Relationsvåldscenter i Södertälje kommun.

Sammanfattning
Feministiskt Initiativ (FI) har lämnat in en motion där man vill att Gnesta kommun ska

bidra till långsiktigt samarbete med finansiering av en viktig kvinnojoursverksamhet i

närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100.000 kr till föreningen Mira i

Nyköping.

Ärendebeskrivning
Feministiskt initiativ (FI) i Gnesta inkom med en motion den 2021-03-03 där de yrkar

på att Gnesta kommun ska bidra till långsiktigt samarbete med och finansiering av en

kvinnojoursverksamhet i närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100.000 kr

till föreningen Mira i Nyköping.

Mira är en kvinno- och tjejjour som finns i Nyköping som är en partipolitiskt och

religiöst obunden ideell förening som riktar sin verksamhet mot kvinnor, barn och unga

tjejer. Mira verkar till stöd för kvinnor och deras barn samt för tjejer som utsatts för

olika typer av våld samt för ökad kunskap om mäns och killars våld mot kvinnor och

tjejer. Vidare arbetar de för att tjejer och unga kvinnor får stöd i sitt mående. De

bedriver skyddat boende för kvinnor och deras barn som är utsatta för våld, hot och

övergrepp. De verkar även offentligt för att förändra attityder och värderingar så att

våld inte uppstår, genom opinionsbildning och förebyggande arbete.
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Gnesta kommun, 646 80 Gnesta, Västra Storgatan 15, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Nedan listas de insatser som kommunen redan kan erbjuda medborgarna, samt de
insatser som Mira erbjuder.

Gnesta kommun erbjuder

· Stöd till barn:Möjlighet till max 5 tillfällen av samtalskontakt via Råd och

stöd efter 15 års ålder. Trappan-samtal kan ges via Trosa och Södertälje

kommun (Relationsvåldscenter) efter biståndsbeslut.

· Stöd till kvinnor: Samtalskontakt hos Råd och stöd om max 5 tillfällen.

Biståndsbedömt beslut om vidare samtalskontakt kan ges om den enskilde

ansöker om detta vilket sker inom ramen för kommunens öppenvård.

· Stöd till den som står bredvid: Samtalskontakt via Råd och stöd vid max 5

tillfällen.

· Relationsvåldscenter i Södertälje: I avtalet mellan Gnesta kommun och

Södertälje kommun som gäller från och med 2020-01-01 till och med 2021-12-

31 ingår: Samtalskontakt såsom krisbearbetning, rådgivning och

gruppverksamhet för våldsutsatta. För barn ingår krisbearbetning enligt Rädda

barnens modell Trappan.

Mira erbjuder

· Stöd till barn: Gäller barn och tonåringar som placeras genom beslut hos

socialtjänsten på skyddat boende tillsammans med sin mamma. Kostnad för

placering debiteras kommunen per dygn. I kostnaden ingår följande: ett

inskrivningssamtal, Trappan-samtal, åldersanpassade insatser från

barnansvarig samt ett utskrivningssamtal. Samtal ingår när man fått

biståndsplacering genom kommunen.

· Stöd till kvinnor: Kvinnor söker antingen direkt, via polis/sjukvård eller

genom biståndsbeslut från socialtjänsten. Kostnad för placering debiteras

kommunen per dygn. Mira erbjuder stöd och rådgivning till kvinnor som utsatts

för våld via telefon och mail. De erbjuder även skyddat boende där sökande kan

få hjälp i kontakt med olika myndigheter, stödsamtal, stöd till att söka

bostad/arbete m.m. De har även en öppen samtalsmottagning där ett samtal

eller en serie stödsamtal erbjuds.

· Stöd till den som står bredvid: Råd via chatt, mail eller telefon om hur man

kan agera när en mamma, dotter, syster, kollega eller god vän blir utsatt för våld

i nära relation.

· Tjejjour: Arbetar för att stötta, stärka och peppa personer mellan 12 och 21 år

som identifierar sig som tjejer. Innefattar två verksamhetsområden:

stödverksamhet via chatt, mail eller telefon och förebyggande/utåtrikad

verksamhet (föreläsningar, workshops, tjejgrupper).
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Gnesta kommun, 646 80 Gnesta, Västra Storgatan 15, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Ekonomiska konsekvenser

Kvinno- och tjejjouren Mira finansieras med hjälp av verksamhets- och föreningsbidrag

av andra kommuner, projektmedel från Socialstyrelsen, covid-19 bidrag från Unizon,

ersättningar för externa placeringar samt genom gåvor från privatpersoner, företag och

församlingar.

Med förslaget om att tillföra finansiella medel till kvinno- och tjejjouren Mira bidrar

kommunen till följande: ett ekonomiskt stöd som möjliggör bland annat deras arbete

med fortbildning för unga kring normer och våld i nära relationer, deras e-tjänst,

telefonlinje och chattfunktion. Placeringar enligt beslut fattat av socialtjänsten

debiteras kommunen per dygn och person.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Verksamheten Mira ger stöd enbart till personer som definierar sig som tjejer/kvinnor.

Placeras man däremot på skyddat boende med sin mamma genom beslut som är fattat

av socialtjänsten så ingår samtal med barn oavsett barnets kön.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-06-16

2. Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

3. Protokoll 2021-03-29 - KF § 11

4. Verksamhetsberättelse Mira

5. Avtal relationsvåldscenter och familjerådgivning Södertälje kommun

Veronica Östlin Patrik Rosin

Tf. förvaltningschef Verksamhetschef Administration och
Bistånd

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Förvaltningschef Socialförvaltningen



Gnesta kommun 

Ink: 2021 -33- 03 
Dnr:  

För handläggning'  

Motion 

Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira 

Länge har kvinnojoursverksamheten i Sverige varit helt ideell och utgått från enskilda 
initativ. Samtidigt vet vi i dag att problemet med våld i nära relationer är strukturellt - 
både nationellt och globalt. 

Att kvinnojourerna inte är myndigheter och därmed inte har anmälningsplikt är dock en 
viktig förutsättning för etablerandet av förtroendefulla relationer, vilket ofta är det 
första steget vidare från en våldsam relation. 

I Gnesta så finns stöd att få via kommunen genom kontakt med socialtjänsten, skyddat 
boende, samtalsstöd, och ekonomiskt bistånd. Samordnaren för folkhälsa och våld i nära 
relationer finns som resurs för att kartlägga problemets omfattning, och skapar medve-
tenhet och kunskap kring ämnet genom utbildningar. Gnesta kommun fokuserar särskilt 
på barn och unga, vilket är en bra förebyggande utgångspunkt i arbetet mot våld i nära 
relationer. Vi ser positivt på det arbete som redan görs. 

Vi ser dock att ett viktigt komplement är platser utanför myndigheterna, som det också 
går att vända sig till. 1 Gnesta finns det inte någon sådan plats i dagsläget. Men kvinno-
och tjejjouren Mira i Nyköping finns i närområdet. Deras verksamhet finns sedan 2018 
och de har redan avtal med Oxelösunds och Nyköpings kommuner. De har en viktig 
funktion att fylla, som kvinnor och tjejer i Gnesta kan ha nytta av. Ett ekonomiskt stöd 
möjliggör bland annat deras arbete med fortbildning för unga kring normer och våld i 
nära relationer, och deras e-tjänst, telefonlinje och chattfunktion. 

Därför yrkar vi på: 

- Att Gnesta kommun ska bidra till långsiktigt samarbete med och finansiering av 
en viktig kvinnojoursverksamhet i närområdet genom föreningsbidrag årligen 
med 100.000 kr till Föreningen Mira i Nyköping. 

2021-03-03 
Feministiskt initiativ Gnesta, 

Kim Silow Kallenberg 
Anja Probst 
Johan Wahlström 



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-03-29
Diarienummer: KS.2021.65

§ 11

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och
tjejjouren Mira

Beslut
1. Motionen anmäls, medges och skickas till socialnämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt Initiativ har lämnat in en motion där man vill att Gnesta kommun ska

bidra till långsiktigt samarbete med finansiering av en viktig kvinnojoursverksamhet i

närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100 000 kr till föreningen Mira i

Nyköping.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad 2021-03-18

2. Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Motionen anmäls, medges och skickas till socialnämnden för beredning

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Socialnämnden

~ Förvaltningschef socialförvaltningen



























































Sodertalje
kommun

Socialkontoret

§1.

AVTAL

Parter

Mellan Gnesta kommun, org.nr 212000-2965 (nedan kallad "koparen"), samt

Sodertalje kommun, socialkontoret, org.nr 212000-0159 (nedan kallad "saljaren"),

har foljande avtal traffats.

§ 2. Omfattning

I avtalet ingar tjanster som ar hanforliga till:

Familj eradgivningen
Relationsvaldscenter

Specifikation av vilka tjanster som omfattas av detta avtal fmns i § 3 samt bilagda
bilagor.

§ 3. Ataganden

Familjeradgivningen, se bilaga 1
Relationsvaldscenter, se bilaga 2

§ 4. Ansvar

Sodertalje kommun ansvarar i forhallande till Gnesta kommun for att leverera tjanster i

enlighet med detta avtal. Gnesta kommun ansvarar alltjamt for att de krav som uppstalls i

lag pa Gnesta kommun avseende de tjanster som berors av detta avtal uppfylls.

§ 5. Avtalstid

Avtalet galler fran och med 2020-01-01 till och med 2021-12-31. Mojlighet till
forlangning ytterligare tva (2) ar finns om partema kommer overens om det. For detta
kravs att parterna traffar ny overenskommelse.

§ 6. Priser
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Se respektive bilaga. Prisema galler for ar 2020 och 2021, ett administrativt paslag om
sju (7) procent pa respektive pris tillkommer. Om ny overenskommelse traffas och

forlangning av avtalet darmed sker, kommer prisema att raknas upp.

§ 7. Skatt

Mervardeskatt tillkommer enligt gallande lagstiftning.

§ 8. Fakturering

Fakturering sker varje manad i efterskott. Av fakturan ska framga art, omfattning och

period av utfort arbete.

§ 9. Betalningsvillkor

Detaining 30 dagar netto.

§ 10. Drojsmalsranta

Regleras enligt gallande lag.

§11. Rantefaktura

Rantefaktura ska innehalla uppgift om rantesats och kapitalbelopp samt de rantedagar

som fakhiran avser. Rantefaktura skickas ej forran ackumulerat rantebelopp uppgar till

200 kroner. En rantefaktura kan saledes omfatta flera fakhiror som var for sig understiger

beloppsgransen om 200 kroner.

§ 12. Forsakringar

Det avilar saljaren att teckna erforderliga forsakringar for de avtalade verksamhetema.
Koparen star dock for kostnader som ror koparens deltagare, nar det galler sak- och

personskada under tiden som koparens deltagare deltar i de verksamheter som omfattas

av detta avtal med bilagor.

§ 13. Miljo

Sodertalje kommuns miljopolicy ska foljas sa langt det ar mojligt inom de avtalade
verksamhetema.

§ 14. Information

Sign .../..
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Partema forbinder sig att utan drojsmal informera varandra om sadana forandringar som
kan komma att fa betydande inverkan pa verksamheterna enligt detta avtal med bilagor.

§ 15. Uppfoljning

Uppfoljning ska ske i enlighet med vad som anges for respektive verksamhet i bilagoma
1-2.

§ 16. Havning

Saljaren eller koparen far hava inganget avtal om motparten inte fullgor sina ataganden,
trots en (1) skriftlig anmaning darom och kontraktsbrottet inte ar av ringa art. Ingen
betalningsskyldighet foreligger i sadant fall.

§ 17. Overlatelse av avtal

Avtalet far inte utan den andra partens skriftliga medgivande overlatas till annan.

§ 18. Omforhandling och andring av avtal

Detta avtal far omforhandlas under avtalsperioden, om de fomtsattningar som forelag vid
avtalets ingaende avsevart bar forandrats och dessa forandringar vasentligt motverkar
parts mojligheter att fullgora sina ataganden enligt avtalet. For detta kravs att det
uppkomna forhallandet inte skaligen hade kunnat undvikas. Omforhandlingar ska begaras
sa snart det aberopade forhallandet blivit kant for den part som tar initiativ till
omforhandling. Kan vid omforhandling overenskommelse om fomyade avtalsvillkor inte
traffas mellan partema, far part tidigast tre (3) manader efter att forhallandet aberopats
saga upp avtalet med omedelbar verkan.

Under lopande avtalstid far partema alltid tillfora sadana andringar eller tillagg i avtalet

som ar direkt pakallade av andrade lagar, forordningar eller kommunala forfattningar.
Andringar och tillagg till avtalet som ar direkt pakallade av andrade lagar, forordningar
eller kommunala forfattningar kan endast ske genom skriftlig handling undertecknad av

behorig foretradare for saljaren eller koparen.

§ 19. Tvist

Tvist mellan saljaren och koparen med anledning av inganget avtal ska, om partema ej

enas om annat, avgoras av svensk allman domstol med tillampning av svensk ratt.

§ 20. Handlingars inbordes ordning

Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.

;
Sign
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Om kontraktshandlingaraa visar sig vara motsagelsefulla i nagot avseende galler de
sinsemellan i foljande ordning:

1. Skriftliga andringar och tillagg till avtal
2. Avtal med bilagor

§ 21. Befrielsegrunder

Force majeure sasom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvada, miljokatastrof,
allvarlig smittspridning eller annan omstandighet som partema inte rader over och som
forhindrar part att fullgora sina avtalsenliga skyldigheter befriar sadan part fran
ullgorelse av berord forpliktelse. Arbetskonflikt som har sin grand i parts brott mot
kollektivavtalet far inte aberopas som befrielsegmnd.

Motparten ska omedelbart underrattas om det foreligger omstandighet som kan foranleda
tillampning av denna bestammelse.

§ 22. Kontaktpersoner

For koparen: Ann Malmstrom, forvaltningschef, vuxen- och omsorgsforvaltningen
0158-275 636
Forsaljaren: Annika Radstrom, socialdirektor, 08-523 01817

§ 23. Reservation

Inga andra villkor an de som upptagits i detta avtal med bilagor galler. Reservation gors

for andringar som kan ske pa gnmd av till exempel politiska beslut.

§ 24. Avtalsexemplar

Detta avtal ar upprattat i tva (2) likalydande exemplar varav partema erhallit var sitt.

Ort och datum: -:>b (JL't H^ | )'^ ^/12. -

J^or Sodertalje kommun
^

Underskrift

->^ 'K^clol^
Namnfortydligande

Ort och datum:

For Gnesta kommun

?nderskr;

>Ttt?A^/ 6^)C

Namnfortydligande

Sign ../..
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Bilaga 1

Familjeradgivning

Innehall:

Foljande av familjeradgivningens tjanster ingar:

Samtalsstod till par i samlevnads- och separationskriser, social radgivning i ajaslutning till
samlevnadsproblem samt telefonradgivning i konkreta fragestallningar,

Familjeradgivning sker under strang sekretess och det films mojlighet for klientema att vara
anonyma. Ingajoumaler fors over verksamheten. Klientema tas emot i Sodertalje pa
familjeradgivningen. Det aligger bada partner att iaktta de sekretessbestammelser som uppstalls i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt att iaktta ovriga sekretessregler som ar
tillampliga avseende de verksamheter som omfattas av detta avtal.

Pris 2020: Klientavgift (egenavgift per besok) 190 kronor per samtal. Fast kostnad 3 163 kronor per
manad. Kostnad per paborjad timme 842 kronor.

Pris 2021: Klientavgift (egenavgift per besok) 190 kroner per samtal. Fast kostnad 3 258 fcronor per
manad. Kostnad per paborjad timme 867 kronor.

Klientavgiften faststalls av kommunfullmaktige i Sodertalje kommun. For 2021 ar inte avgiften
faststalld annu och kan darfor andras under avtalsperioden.

Fakturering sker varje manad i enlighet med avtalet.

Uppfoljning:

Familjeradgivningen kvalitetskontrollerar sin verksamhet genom enkat. Statistik och
verksamhetsberattelse redo visas en gang per ar. En gang per ar utvarderar koparen och saljaren
hur samarbetet kring de avtalade tjanstema har fungerat.

Sign .../..
^
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Bilaga 2

Relationsvaldscenter

I overenskommelsen ingar foljande tjanster:

Oppenvard vald - utsatta

Samtalskontakt sa som krisbearbetning, radgivning och kvinnogmpp.

Pris 2020:

Samtalskontakt sa som krisbearbetning, radgivning: 1 067 kronor per timme.

Gmppverksamhet for valdsutsatta 15 ganger a tva (2) timmar, tva (2) gruppledare till ett
pris av 19 212 kroner inkl. forberedelsetid.

Pris2021:

Samtalskontakt sa som krisbearbetning, radgivning: 1 099 kronor per timme.

Gmppverksamhet for valdsutsatta 15 ganger a tva (2) timmar, frva (2) gmppledare till ett

pris av 19 788 kroner inkl. forberedelsetid.

Oppenvard vald - barn

Krisbearbetning enligt Radda Barnens modell Trappan.

Pris 2020: Krisbearbetning omfattar 6-8 timmar a 1 067 kronor per timme.

Pris 2021: Krisbearbetning omfattar 6-8 timmar a 1 099 kroner per timme.

Utbildning och konsultation for personal vad galler valdsutsatta och barn som bevittnat vald
inom socialtjansten i Gnesta kommun

Detta innebar att personal fran socialtjansten i Gnesta kommun inbjuds till utbildningsdagar som
arrangeras av Relationsvaldscenter och art personalen kan fa radgivning och stod av
Relationsvaldscenter via telefon eller via sammantraden.

Pris 2020: Fordjupad utbildning i vald som arrangeras av Relationsvaldscenter, 1000 kr per
person och tillfalle. Vid onskemal om utbildning/radgivning belagd i Gnesta kommun; 950 kronor
per paborjad timme och per utbildare.

Sign ../.,
^
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Pris 2021: Fordjupad utbildning i vald som arrangeras av Relationsvaldscenter, 1030 kr per
deltagare och tillfalle. Vid onskemal om utbildning/radgivning belagd i Gnesta kommun; 979

kroner per paborjad timme och per utbildare.

Sodertalje kommun Relationsvaldscenter forbinder sig att mfonnera Gnesta kommun nar nagon
medborgare i Gnesta kommun soker hjalp i form av nagon av vara tjanster. Personema i fraga kan
vara anonyiiia och behover ej soka bistand i Gnesta kommun.

Uppfoljning:

En gang per ar utvarderar koparen och saljaren hur samarbetet kring de avtalade tjansterna bar
fungerat.

Sign .../.,^





Socialförvaltningen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-06-16
Diarienummer: SN.2021.4

Socialnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av socialnämnden

antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till socialnämnden.

Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa

delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad

delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos kommunledningskontoret. Tiden

för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att

socialnämndens protokoll justeras och anslagsbevis är uppsatt på kommunens digitala

anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det

datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter

om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare

(namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med

skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bort.

~ Förteckning över anställningar 2021-05-01 — 2021-05-31



Socialnämnden 
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade 
mellan 2021-05-01 – 2021-05-31 
Administrativ assistent 

Organisation: Beställarenheten Stab 

Tillsvidare, From: 2021-05-01 

Deltid (90,00%), 

Utfärdat av: Patrik Rosin, Verksamhetschef 

Biståndshandläggare 

Organisation: Beställarenheten Stab 

Tillsvidare, From: 2021-06-01 

Heltid,  

Utfärdat av: Patrik Rosin, Verksamhetschef 

Administrativ assistent 

Organisation: Hemtjänst Administration 

Tillsvidare, From: 2021-04-01 

Heltid,  

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 

Undersköterska 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Tillsvidare, From: 2021-05-11 

Deltid (80,50%),  

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan 
2021-05-01 – 2021-05-31 
Biståndshandläggare 

Organisation: Beställarenheten Stab 

Vikariat, 2021-06-01 - 2021-08-31,  

Heltid, Utfärdat av: Patrik Rosin, Verksamhetschef 
Undersköterska 

Organisation: Särskilt boende Ekhagen 

Allm visstidsanställning, 2021-08-14 - 2021-12-31 

Deltid (73,41%),  

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 
Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Gnesta 

Vikariat, 2021-05-31 - 2021-08-31,  

Deltid (75,00%),  

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Gnesta 

Vikariat, 2021-05-31 - 2021-08-31,  

Deltid (75,00%),  

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
Vårdbiträde 

Organisation: Korttidsboende 

Vikariat, 2021-09-07 - 2022-01-10,  

Deltid (68,81%),  

Utfärdat av: Monica Persson, Enhetschef 
Vårdbiträde 

Organisation: Korttidsboende 

Vikariat, 2021-06-15 - 2021-09-06,  

Deltid (96,34%),  



Utfärdat av: Monica Persson, Enhetschef 
Vårdbiträde 

Organisation: Korttidsboende 

Vikariat, 2021-09-07 - 2022-01-10,  

Deltid (68,81%),  

Utfärdat av: Monica Persson, Enhetschef 
Vårdbiträde 

Organisation: Korttidsboende 

Vikariat, 2021-06-15 - 2021-09-06,  

Deltid (96,34%),  

Utfärdat av: Monica Persson, Enhetschef 
Undersköterska 

Organisation: Hemtjänst Gnesta 

Vikariat, 2021-05-31 - 2021-08-31,  

Deltid (75,00%),  

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Gnesta 

Vikariat, 2021-05-31 - 2021-08-31,  

Deltid (75,00%),  

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
 



Socialförvaltningen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-06-16
Diarienummer: SN.2021.5

Socialnämnden

Anmälningsärenden

Sammanfattning
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som

socialförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för socialnämnden, utgör

anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns tillgängliga hos

kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Protokoll från sociala utskottet 2021-05-26

~ Protokoll från sociala utskottet 2021-06-09
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