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Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för 2019. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 10§ ska det senast den 1 mars varje 
år upprättas en patientsäkerhetsberättelse och enligt Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 
2011:9) bör det varje år upprättas en sammanhållen kvalitetsberättelse. 
 
Syftet med kvalitets- och patientssäkerhetsberättelsen är att skapa en översyn kring 
hur verksamheterna inom Socialförvaltningen arbetat med kvalitet- och 
patientsäkerhet och hur man valt att arbeta med de framtagna målen och 
strategierna för 2019. 
 
Under hösten 2019 lades grunden för det kommande arbetet med implementering 
av kvalitetsledningssystemet.  Detta inleddes med en utbildningsdag med 
tillhörande workshop för samtliga chefer inom förvaltningen, som resulterade i 
medskick till utsedd projektgrupp.  Nytt verksamhetssystem Lifecare har införts i 
utvalda enheter inom IFO/FS och en plan för implementering i resterande enheter 
har upprättats. 
 
Arbetet med förvaltningen krisberedskapsplan samt framtagning av rutin vid akuta 
händelser fortgår och kommer försätta in i 2020. 
 
Arbetssättet kring samverkande sjukvård mellan primärvård, kommun och sjukhus 
har under det gånga året strukturerats och är tänkt att bidra till att ge kommunens 
invånare snabbare, tryggare och närmare vård.  
 
Samverkan med andra vårdgivare har främst skett inom ramen för NOSAM. Arbetet 
har delvis handlat om hur vårdgivare gemensamt ska ta sig an den demografiska 



 
 

 

utmaningen med åldrande befolkning samt de konsekvenser som detta kan 
innebära utifrån ett hälso-och sjukvårdsperspektiv.  
 
Egenkontroller har genomförts genom uppföljning av kvalitetsregistret, Öppna 
Jämförelse inom äldreomsorgen samt för först gången på många år genom 
brukarundersökning inom LSS.  
 
Inom avvikelser är det fortsatt områdena fall och läkemedel där det inkommer flest 
rapporterade avvikelser. Förvaltningen har påbörjat ett pilotprojekt på en av 
enheterna inom funktionsstöd kring hantering av avvikelser genom att tillsätta ett 
analysteam som följer och analyserar inkomna avvikelser månadsvis. Syftet är att 
identifiera trender, förbättringsområden och föreslå strategiska åtgärder. 
Arbetssättet ska under året vidareutvecklas och därefter erbjudas samtliga enheter 
inom förvaltningen.  
 
Det har inkommit nio stycken lex Sarah-rapporter under året. Sex av dessa ärenden 
har bedömts utgöra missförhållande och har utretts vidare genom fördjupade 
händelseanalyser. Resterande tre ärenden har bedömts vara av allvarligare karaktär 
och därmed har lex Sarah anmälan upprättats till IVO. IVO valde att avsluta dessa 
ärenden bedömningen att vårdgivaren fullgjort sina skyldigheter samt vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att minska risken för att händelsen ska upprepas. Under 
2019 har det inte rapporterats några anmälningar enligt lex Maria. 
Nya områden har identifierats som ligger till grund för de framtagna mål och 
strategierna för 2020.  
 
Beredning 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen har upprättats av en intern arbetsgrupp. 
Ärendet bereds 2020-03-16. 
 
Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
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Utredare Marie Andersson 
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Bilagor 
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1 Sammanfattning 
Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen 2019 beskriver förvaltningens systematiska 
förbättringsarbete under det gångna året. Hösten 2019 påbörjades en förstudie inför kommande 
projekt med implementeringen av kvalitetsledningssystem, ett arbete som kommer att fortlöpa under 
2020. Ett pilotprojekt kopplat till avvikelsehanteringen för att utröna orsak och samband gällande 
rapporterade avvikelser påbörjades 2019. 

Inom ramen för det systematiska förbättringsarbetet har Lifecare verksamhetssystem införts på 
socialkontoret vilket bland annat medfört att ärenden på ett säkert och effektivt sätt kan överföras 
mellan handläggare samt att betalning av fakturor för köpta tjänster och inhämtandet av information 
från tredje part har effektiviserats. 

Under året har arbetet med samverkande sjukvård kommit igång. Öckerö kommun är den första 
kommunen utanför Fyrbodal att arbeta på detta sätt. Syftet med samverkande sjukvård är att ge fler 
patienter snabbare, tryggare och närmare vård. Samverkansuppdraget består av tre olika delar, där det 
vanligaste uppdraget är IVPA. Stort fokus har under året varit att förbättra processen för hemtagning 
från sjukhus med anledning av den nya lagen för utskrivningsklara. Kommunen har utvecklat ett tätt 
samarbete med primärvården, som ofta mynnar ut i en samordnad individuell planering (SIP). 

Förvaltningen har arbetat vidare med arbetssätt för ökad delaktighet hos brukarna genom bl a AKK 
(Alternativ kompletterande kommunikation), utbildningsinsatser för anhöriga till personer med 
demenssjukdom samt kompetenshöjande utbildning för vård- och omsorgspersonal. Handlingsplan 
för resursteam BPSD har tagits fram och samarbetet med primärvården har utökats då en 
äldresjuksköterska har anställts. Närstående/anhöriga till personer med demenssjukdom har erbjudits 
att delta i en anhörigutbildning, något som varit mycket uppskattat. 

Inom avvikelser är det fortsatt områdena fall och läkemedel där det inkommer flest rapporterade 
avvikelser. Förvaltningen har påbörjat ett pilotprojekt på en av enheterna inom funktionstöd kring 
hantering av avvikelser genom att tillsätta ett analysteam som följer och analyserar inkomna avvikelser 
månadsvis. Syftet är att identifiera trender, förbättringsområden och föreslå strategiska åtgärder. Det 
har inkommit nio stycken lex Sarah-rapporter under året. Sex av dessa ärenden har bedömts utgöra 
missförhållande och har utretts vidare genom fördjupade händelseanalyser. Resterande tre ärenden 
har bedömts vara av allvarligare karaktär och därmed har lex Sarah anmälan upprättats till IVO. IVO 
valde att avsluta dessa ärenden bedömningen att vårdgivaren fullgjort sina skyldigheter samt vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att minska risken för att händelsen ska upprepas. Under 2019 har det inte 
rapporterats några anmälningar enligt lex Maria. 

Egenkontroller har genomförts genom uppföljning av kvalitetsregistret, Öppna Jämförelse inom 
äldreomsorgen samt för första gången på många år genom brukarundersökning inom LSS. 
Kvalitetsindikatorerna för vård i livets slut, palliativ vård, visar även i år ett gott resultat för Öckerö 
kommun, jämfört med en nationell jämförelse. Under året har det inkommit goda vitsord från 
närstående till patienter som har vårdats i livets slut. Vid livets slut utfärdar ansvarig läkare 
"trygghetsordinationer" i form av lindrande läkemedel som sjuksköterskan kan ge vid behov utan att 
först kontakta läkare. Det formulär som används har digitaliserats vilket har lett till ökad 
patientsäkerhet. 

2 Mål och strategier 
• Utreda varför antalet rapporterade lex Sarah rapporter minskat från 25 till 8 (2017-2018), ta 

fram åtgärdsförslag och implementera beslutade åtgärder. 
• Implementera nytt dokumentationssystem enligt IBIC (Lifecare) 
• Arbeta fram ett nytt kvalitetsledningssystem 
• Genomföra vårdtyngdsmätning inom FH 
• Demensrådet ska arbeta fram en utbildningsplan samt starta upp ett resursteam-BPSD 
• Implementera arbetssätt enligt Durewallmetoden för att arbeta på ett lågaffektivt sätt 
• Öka antalet registreringar i BPSD-registret samt arbeta strukturerat med uppföljningar för att 

följa nationella riktlinjer 
• Starta upp och arbeta vidare med samarbete med primärvården när det gäller personer med 
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demenssjukdom 
• Digital kompetensutveckling i demensvård (Demens ABC och Demens ABC+) 
• Kompetenshöjning genom kompletterande webbaserad läkemedelsdelegeringsutbildning för 

all omvårdnadspersonal 

3 Organisatoriskt ansvar 
SOCIALNÄMNDEN 

Övergripande ansvar 

• Beslutar om ett ledningssystem som är anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning. 
• Ansvarar för att verksamheten planeras, leds, kontrolleras, följs upp, utvärderas och förbättras 

med stöd av ledningssystemet. 
• Fastställer mål för kvalitetsarbetet, samt följer upp och utvärderar dessa mål. 
• Ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig. 
• Ser till att verksamheten ges resurser så att förutsättningar finns för måluppfyllelse, i alla de 

mål som finns i verksamheten. 
• Försäkrar sig om att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i övrig yrkesmässigt bedriven 

verksamhet där nämnden upphandlar tjänster eller har avtal med. 
• Fastställer en årlig patientsäkerhetsberättelse. 
• Fastställer en årlig kvalitetsberättelse. 

Processer och rutiner 

• Fastställer och följer upp övergripande mål för verksamhetens processer. 

Systematiskt förbättringsarbete 

• Tar del av årliga sammanställningar av genomförda riskanalyser och egenkontroller, 
rapporterade avvikelser, inkomna synpunkter och klagomål samt vilka åtgärder som vidtagits 
för att utveckla verksamheten. 

• Tar del av anmälningar och beslut enligt lex Maria och lex Sarah. 

  

FÖRVALTNINGSCHEF 

Övergripande ansvar 

• Rapporterar till socialnämnden. 
• Leder och fördelar kvalitetsutvecklingsarbetet i enlighet med nämndens direktiv och 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 
• Säkerställer att verksamhetens medarbetare arbetar i enlighet med ledningssystemet och att 

beslutade processer och rutiner är kända av medarbetarna. 
• Bevakar verksamhetens totala resursbehov för att säkerställa kvaliteten på kort och lång sikt. 
• Säkerställer ärenden till nämnden så att nämnden kan besluta i enlighet med mål, uppdrag, 

riktlinjer, policys, lagar, speciallagar och andra förordningar. 
• Ser till så att analyser görs och att rapportunderlag lämnas till socialnämnden och 

kommunledningen. 
• Ser till så att intern kontroll av verksamheten sker systematiskt och kontinuerligt. 
• Ansvarar för att avtal om samverkan skrivs där så behövs. 

Processer och rutiner 

• Fastställer organisation och årsplanering för processarbetet 
• Fastställer kartlagda processer 

Systematiskt förbättringsarbete 

• Fastställer processer kopplade till riskanalys, egenkontroll, avvikelsehantering samt 
hantering av klagomål och synpunkter. 
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• Fastställer i årsplanering vilka egenkontroller som ska genomföras när under året. 
• Ansvarar för att sammanställningar och analyser av risker, egenkontroller, avvikelser samt 

klagomål och synpunkter genomförs på förvaltningsnivå. 

  

VERKSAMHETSCHEF 

Övergripande ansvar 

• Ansvarar för att avsikten med kvalitetsledningssystemet omsätts i praktisk handling. 

Processer och rutiner 

• Ansvarar för att de processer i verksamheten som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet är 
identifierade, beskrivna och fastställda. 

Systematiskt förbättringsarbete 

• Ansvarar för att sammanställningar och analyser av risker, egenkontroller, avvikelser samt 
klagomål och synpunkter genomförs på verksamhetsområdesnivå. 

• Beslutar enligt delegationsordning om anmälan till IVO enligt lex Sarah. 

  

ENHETSCHEF 

Processer och rutiner 

• Ansvarar för att implementera processer och förändringar i processer i sin respektive 
verksamhet. 

• Ansvarar för att arbetet sker utifrån fastställda processer i sin respektive verksamhet. 

Systematiskt förbättringsarbete 

• Ansvarar för att enligt dessa riktlinjer vid behov genomföra riskanalys på sin enhet. 
• Ansvarar för att fastställda egenkontroller genomförs på sin enhet och att detta sker 

tillsammans med medarbetare. 
• Ansvarar för att åtgärda brister i verksamheten som upptäcks vid egenkontroll. 
• Ansvarar för att avvikelser samt klagomål och synpunkter hanteras enligt fastställda 

processer. 
• Ansvarar för att avvikelser samt klagomål och synpunkter sammanställs och analyseras på 

enhetsnivå enligt fastställd process. 
• Bidrar till sammanställning och analys av avvikelser samt klagomål och synpunkter på 

verksamhetsområdesnivå enligt fastställd process. 

  

PROCESSÄGARE 

• Processägare: Processägare är den som har mandat och resurser som ger förutsättningar för 
att utföra och utveckla processer. Utser processamordnare och processgrupp vid behov. 

Processer och rutiner 

• Ansvarar för att genomföra riskanalys av sin process . 
• Ansvarar för att vid behov sammankalla sitt processteam för att utveckla och kvalitetssäkra sin 

process 
 

PROCESSSAMORDNARE 

• Processamordnare: Utses av processägaren för att löpande ansvara för utveckling av 
processen. Representera processen i ledningen och svara för att processen som helhet är 
ändamålsenlig och effektiv. Processamordnare sammankallar processgrupp. Stöder 
enhetschefer vid implementering av processer och förändringar i processer. 
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PROCESSGRUPP 

• Processgrupp: Utses av processägare. Tvärfunktionell grupp från processens olika delar. 
Deltar i utveckling av processen. 

  

VERKSAMHETSUTVECKLARE  

Processer och rutiner 

• Sammanställer årligen det förbättringsarbete som utförts i processer och rapporterar till 
förvaltningsledning och nämnd. 

• Stöder processägare vid utveckling och kvalitetssäkring av processer. 
• Stöder enhetschefer vid implementering av processer. 

Systematiskt förbättringsarbete 

• Sammanställer årligen tillsammans med MAS/MAR genomförda riskanalyser och 
egenkontroller, rapporterade avvikelser, inkomna klagomål och synpunkter samt vidtagna 
åtgärder och rapporterar till förvaltningsledning och nämnd. 

• Stöder chefer och processägare vid genomförande av riskanalyser. 
• Stöder chefer vid hantering av avvikelser och klagomål och synpunkter. 

  

MAS/MAR 

Processer och rutiner 

• Sammanställer årligen det förbättringsarbete som utförts i processer kopplade till 
patientsäkerhet och rapporterar till förvaltningsledning och nämnd. 

• Stöder processägare vid utveckling och kvalitetssäkring av processer kopplade till 
patientsäkerhet. 

• Stöder enhetschefer vid implementering av processer kopplade till patientsäkerhet. 

Systematiskt förbättringsarbete 

• Följer upp genomförda egenkontroller kopplade till patientsäkerhet enligt gällande 
årsplanering. 

• Sammanställer årligen tillsammans med verksamhetsutvecklare/utredare genomförda 
riskanalyser och egenkontroller, rapporterade avvikelser, inkomna klagomål och synpunkter 
samt vidtagna åtgärder och rapporterar till förvaltningsledning och nämnd. 

• Stöder chefer och processägare vid genomförande av riskanalyser kopplade till 
patientsäkerhet 

• Stöder chefer vid hantering av avvikelser och klagomål och synpunkter kopplade till 
patientsäkerhet. 

• Beslutar enligt delegationsordning om anmälan till IVO enligt lex Maria. 

  

MEDARBETARE 

Processer och rutiner 

• Arbetar utifrån fastställda processer och rutiner. 

Systematiskt förbättringsarbete 

• Deltar i riskanalyser och egenkontroller. 
• Rapporterar uppmärksammade avvikelser 
• Bidrar vid utredning och analys av avvikelser samt klagomål och synpunkter. 
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4 Processer och rutiner 
Verksamheterna ska enligt föreskriften SOSFS 2011:9 (4 kap 2-4 §) identifiera, beskriva och fastställa 
de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. 

En process är en serie av sammanhängande aktiviteter. Processen syftar till att uppnå ett bestämt mål 
eller resultat som skapar ett värde/resultat för den kommuninvånaren/brukare/patient vi finns till för. 
En process beskriver alltså det som händer i en verksamhet steg för steg, tills det att den vi finns till för 
har fått det den har rätt till. 

Syftet med att kartlägga en process är att skapa en gemensam bild kring hur olika aktiviteter hänger 
ihop med varandra. För att förstå processen måste man förstå sambanden mellan aktiviteterna. 

Systematiken i kvalitetsarbetet beskrivs på följande sätt: 

• Planera – hur ska vi göra för att leverera ett gott resultat? 
• Genomföra – gör vi som vi planerat? 
• Följa upp – har det lett till förväntat resultat? 
• Förbättra – åtgärda brister och utveckla processen 

Under hösten 2019 anordnades en heldag för samtliga chefer inom Socialförvaltningen inför 
uppstarten av det systematiska kvalitetsarbetet. Dagen innehöll utbildning i SOSFS 2011:9 som anger 
vad verksamheterna ska göra för att kunna säkerställa kvalité. Därefter fortsatte dagen med workshop 
och diskussion i syfte att skapa samsyn kring vad som krävs för att få ett hållbart systematiskt 
kvalitetsarbete över tid. Det resulterade i ett par punkter som utgör grunden för vad ledningssystemet 
måste leva upp till inom Socialförvaltningen. Dessa punkter har skickats med till projektgruppen, som 
startades upp i slutet av år 2019, för att ingå i utformningen av det systematiska kvalitetsarbetet. 
Processkartläggning av huvudprocesser inom Socialförvaltningen planeras att ske i samband med det 
kvalitetsarbetet. Projekt fortlöper enligt plan under 2020. 

Samverkande sjukvård bygger på ett samarbete mellan primärvård, kommun och sjukhus med syftet 
att ge fler patienter snabbare, tryggare och närmare vård. I Öckerö kommun består 
samverkansuppdraget av tre olika delar. Det vanligaste uppdraget är IVPA. Detta används vid akuta 
sjukdomstillstånd hos en patient där kommunens sjuksköterska beräknas har möjlighet att komma 
fram före ambulansen. I detta fall larmas både ambulansen och kommunens sjuksköterska av 
operatören på SOS. Vid ett ”1177-uppdrag” har patienten först ringt till 1177 för rådgivning av en 
sjuksköterska. Om denna sjuksköterska tycker att det är lämpligt kontaktas hemsjukvården som gör en 
bedömning och eventuell åtgärd i patientens hem. Vid ett assistansuppdrag kan sjuksköterskor inom 
de olika vårdorganisationerna be varandra om hjälp. Exempelvis så kan hemsjukvården be 
ambulansen med hjälp om att ta EKG, vårdcentralen kan be hemsjukvården att titta till en patient som 
har varit på besök tidigare under dagen. Vilken form som väljs beror på vårdbehov, plats och tidpunkt 
när behovet uppstår samt vilka resurser som finns tillgängliga just då. 

Under det första året med samverkande sjukvård har hemsjukvården utfört totalt 43 uppdrag, varav 8 
kom via 1177 och 32 var IVPA-uppdrag. Övriga uppdrag var 2 st från ambulanssjukvården och 1 från 
vårdcentralen. Under denna tid har hemsjukvården bett om hjälp av ambulansen en gång inom ramen 
för uppdraget. Om sjuksköterska i hemsjukvården bedömer att det inte finns möjlighet att ta ett 
samverkansuppdrag så går det att neka uppdraget. 

Under september och oktober har det vid fyra tillfällen inträffat att hemsjukvården inte har fått 
information om IVPA-larm via Rakel. Vid ett tillfälle har det även inträffat att hemsjukvården har 
blivit larmade om IVPA, trots att Öckerö-ambulansen fanns på plats på stationen på Öckerö. Vid 
samtliga tillfällen har avvikelser skrivits och kontakt tagits med samordnare för samverkande sjukvård 
på ambulanssjukvården. Vidtagna åtgärder har varit att SOS-alarm under en tid testlarmade varje 
morgon och att hemsjukvården fick kvittera dessa larm. Att skicka sms samtidigt med larm provades 
också men detta fungerade inte bra då informationen i sms:et ofta var otillräcklig, eller uteblev. 
Åtgärden blev därför att fortsätta med testlarm året ut, vilket har fungerat bra. En annan trolig orsak 
är att det har varit fler aktörer som har varit inblandade i utlarmningen, utöver SOS-alarm även SvLC 
(sjukvårdens larmcentral). En mer långsiktig förbättringsåtgärd är att rutinen för utlarmning och 
samarbetet mellan SOS och SvLC enligt uppgift ses över. 

Vid övergång till sen palliativ fas, när döden är nära förestående, genomför ansvarig läkare ett sista 
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brytpunktssamtal med patienten och om möjligt även de närstående. I samband med detta utfärdas 
s.k. "trygghetsordinationer". Detta innebär att läkaren ser över aktuella mediciner och sätter ut 
samtliga förutom de som är symtomlindrande, dvs läkemedel mot smärta, illamående, oro, ångest och 
andnöd. Sedan hösten 2019 används ett digitalt formulär där läkaren kryssar för vilka läkemedel och i 
vilken dos som sjuksköterska i hemsjukvården kan ge patienten symtomlindrande läkemedel, främst 
injektioner, utan att först kontakta läkare, i syfte att snabbt kunna lindra symtom som uppkommer. 

5 Systematiskt förbättringsarbete 
Systematiskt kvalitetsarbete  

Inrapporterade avvikelser utgör det främsta underlaget för förbättringsarbete på individnivå. Många 
av de rapporterade avvikelserna leder till åtgärder som syftar till att motverka risken för att vårdskador 
uppstår, både direkt för den enskilde men även indirekt då en fördjupad händelseanalys kan leda till 
förändrade rutiner eller uppdaterade riktlinjer. 
 
I syfte att motverka att mediciner försvinner ifrån patienternas medicinskåp så har hemsjukvården 
fortsatt med att en sjuksköterska, som inte är PAS, tillsammans med en kollega varje månad 
kontrollräknar narkotikaklassade läkemedel. Om en avvikelse upptäcks informeras PAS för den 
aktuella enheten för vidare åtgärder. 

Lifecare verksamhetssystem  

Under våren har ett omfattande arbete utförts i samband med att Socialförvaltningen har uppgraderat 
verksamhetssystemet för dokumentation, från Procapita till Lifecare. Projektet kring Lifecare fortlöper 
enligt plan. 

Modulen som avser IFO är implementerad och används idag av handläggare på Socialkontoret. 
Modulen som avser handläggare inom LSS och Äldreomsorgen är även den implementerad, och 
handläggning i ”testmiljöer” har påbörjats i utbildningssyfte. De kommer inom kort att börja 
handlägga i det verkliga systemet. Gällande utförarsidan inom vård och omsorg är planen att 
implementering ska påbörjas under år 2020, men redan nu har utbildning av användare påbörjats. 

I samband med utbildning av systemet Lifecare har även utbildningsinsatser utförts i IBIC, Individens 
behov i Centrum som är ett strukturerat och individanpassat arbetssätt där fokus ligger på att 
socialtjänstens stöd ska utgå från den enskildes behov, resurser, mål och resultat inom olika 
livsområden i dagliga livet. 
 
En stor fördel med IFO-modulen är att uppgraderingen av befintligt verksamhetssystem medfört att 
inga ärenden har behövt flyttas över till ett nytt datasystem. Lifecare har medfört att det numera går 
enkelt och smidigt att flytta över ärenden från en handläggare till en annan, t ex om någon 
handläggare slutar sin anställning. Införandet av unika kundnummer för varje klient har underlättat 
betydligt för administratörerna vid betalning av fakturor och tillgången till riks-KIR möjliggör att se 
folkbokföringar i hela landet. Vid handläggning av ekonomiskt bistånd har funktionen SSBTEK 
(SammanSatt BasTjänst för Ekonomiskt Bistånd) medfört att socialsekreterarna snabbt och lätt ser 
inkomster från flera olika statliga myndigheter. Exempelvis har de vid flera tillfällen upptäckt 
bilinnehav, vilket i regel inte är tillåtet när försörjningsstöd erhålles. 

Demensvård 

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom rekommenderas att 
"vård- och omsorgspersonal som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom får långsiktig 
och kontinuerlig utbildning kombinerad med praktisk träning och handledning i personcentrerad vård 
och omsorg i bemötande av personer med demenssjukdom". 

Demensrådet har tagit fram ett förslag till handlingsplan med flödesschema för resursteam-BPSD att 
användas vid behov av insats. När en person med demenssjukdom uppvisar svåra BPSD-symtom, 
såsom t ex aggressivitet, motorisk oro eller hallucinationer kan personalen ibland behöva förstärkning 
och hjälp "utifrån" för att hantera de problem som kan uppstå. Det kan vara problem som är relaterade 
till bemötande eller olika omvårdnadssituation som hjälp med personlig hygien. Demensrådet har 
också tagit fram ett förslag till utbildningsplan för den personal som i så fall ska ingå i resursteam 
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BPSD. 

Durewallmetoden är ett lågaffektivt arbetssätt som med fördel används i bemötande av personer med 
kognitiv svikt. Demenssjuksköterska har informerat om och praktiskt handlett personal i metoden vid 
några teamträffar i samband med BPSD-registrering. Metoden kommer fortlöpande att användas vid 
behov. 

Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) inom Daglig verksamhet  

Med anledning av en sammanslagning av två enheter inom Daglig verksamhet under 2019 framkom 
behov att utveckla alternativ kompletterande kommunikation. Initialt beställde Daglig verksamhet 16 
timmar handledning av DART (kommunikation- och dataresurscenter för personer med 
funktionsnedsättning) samt tillsatte en arbetsgrupp med arbetsnamnet Kommunikationsgruppen. 
Under 2018/2019 har gruppen varit på föreläsningar, utställningar, sökt information själva, gått 
utbildningar i kommunikationssätt (Tassel), grundutbildning inom AKK samt deltagit i nätverket 
AllAgeHub. 
 
Målgruppen för Öckerö kommuns AKK-projekt är 5 brukare/arbetstagare inom Daglig verksamhet 
som har ett samarbete med Röda korsets secondhand samt caféverksamhet. Projektet syftar till att 
hitta lösningar på de kommunikativa svårigheter som kan uppstå i brukarnas/arbetstagarnas vardag 
samt öka kunskap och användning av AKK utifrån varje individs kommunikativa behov. 
Brukaren/arbetstagaren ska kunna göra sig förstådd, vilket leder till självständighet samt att 
brukaren/arbetstagaren uppmanas till kommunikation. 

Kompetensutveckling 

Enheter inom funktionsstöd har arbetat fram en intern kompetensutvecklingsplan som ska starta 
under 2020 utifrån fyra olika studiepaket i syfte att kompetensutveckla medarbetare, detta kommer 
att ske i samband med APT och planeringsdagar. Kompetensutvecklingsplanen riktar sig till ca 100 
medarbetare, på grupp och individnivå. 
 

Vårdtyngdsmätning Funktionshinder 

Under 2019 genomfördes en vårdtyngdsmätning inom Funktionshinder. Modellen med 
poängbedömning/vårdtyngdsmätning kan användas vid såväl bedömning av brukarens behov, analys 
av rimligheten i personalgruppers storlek och som underlag till fördelning av resurser till utförarna. 
Stödbehovsmätningarna inkluderar en beräkning av resursbehov som inkluderar samtliga resurser 
inkl. kringtid och dokumentationstid. 

Av genomförd vårdtyngdsmätning framkommer att Öckerö kommun har ett relativt stort antal 
brukare i högre nivåer (5, 6 och 7) i gruppbostad LSS, jämfört med andra kommuner. Det finns inget 
nationellt snitt att tillgå, men det kan ändå konstateras. 

Det är även en stor mix av behov för de olika brukarna. Hade alla brukare haft mer omfattande behov 
hade det nödvändigtvis inte inneburit mycket högre bemanning. Ytterligare en utmaning är att det på 
två gruppboenden är en brukare hemma dagtid dagligen, vilket innebär relativt hög bemanning även 
då. Den bemanning mätningen föreslår tar hänsyn till brukarens hälsotillstånd samt i vilken 
omfattning brukaren är i behov av stöd i sin bostad dagtid. 

För två av fyra gruppbostäder ger vårdtyngdsmätningen förslag på högre bemanning än dagens 
bemanning. På en gruppbostad bedömdes dagens bemanning ändamålsenlig, och på en gruppbostad 
föreslogs en lägre bemanning. Dock gör verksamheten bedömningen att en minskning istället kan 
göras på de gruppboenden som idag redan bedöms ha en låg bemanning i relation till vårdtyngd. Detta 
med anledning av att brukare med väldigt omfattande behov (nivå 7) kan vara resurskrävande i väldigt 
olika omfattning även inom den nivån, vilket gör att ett resultat kan spreta jämfört med den egna 
nivåbedömningen. Det är viktigt att långsiktigt utvärdera ifall det går att hitta lösningar som kan vara 
effektivare utifrån nyttjande av personalresurser. 

Precis som för gruppbostad LSS så har Daglig verksamhet relativt många brukare med omfattande 
behov. Sett till den totala bedömningen finns det i princip lika mycket personal som rekommenderas 
enligt vårdtyngdsmätningen. 
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5.1 Samverkan 
Brukarråd Solhöjden  

De boende erbjuds årligen en dialogträff med respektive enhetschef för deras avdelning, där de har 
möjlighet att framföra vad de anser vara viktigt och relevant för dem. Enhetschefen kan även ha med 
aktuella frågor utifrån t ex resultat i öppna jämförelser som underlag för diskussion. De boende får 
även möjlighet att påverka innehållet i "Aktivitetsmenyn" för det sociala innehållet. Det som kommer 
fram i dessa brukarråd kan enhetschefen vid behov föra vidare till medarbetare på APT:n i syfte att 
gemensamt finna tänkbara åtgärder för att förbättra verksamheten utifrån de synpunkter som 
framkommit. 

Individuella genomförandeplaner arbetas kontinuerligt med både inom äldreomsorg- och 
funktionshinder. Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller 
anhörig/närstående och syftar till att utifrån brukarens önskemål beskriva hur en beslutad insats 
praktiskt ska genomföras för den enskilde. I samband med att en ny brukare får beslut inom 
äldreomsorg eller funktionshinder, upprättas en genomförandeplan. Därefter sker revidering av 
befintliga genomförandeplaner 2ggr per år för samtliga brukare. 

NOSAM 

Inom ramen för NOSAM (NärOmrådesSAMverkan) träffas representanter för kommunen 
(socialtjänsten, hemsjukvården, skolan, elevhälsan, folkhälsa), vårdcentralen och den psykiatriska 
öppenvården för att samverka kring gemensamma frågor. Inom området hälso- och sjukvård har 
samverkan skett gällande informationsutbyte och diskussion kring den åldrande befolkningen och de 
konsekvenser som detta kan få, särskilt med inriktning på förmodad ökad förekomst av 
demenssjukdomar framöver. Till NOSAM har även processledare bjudits in som har haft utbildning 
för "SIP mötesledare" för ca 25 deltagare. Vi har också uppmärksammat att antalet personer som har 
varit inskrivna i hemsjukvården har ökat över tid och i samråd med representanter för vårdcentralerna 
har vi diskuterat kriterier för inskrivning i hemsjukvård för att säkerställa att det råder samsyn kring 
dessa då hemsjukvården ibland har upplevt att remisserna har varit otydliga gällande vilket uppdrag 
som hemsjukvården ombeds utföra. Ett annat förbättringsarbete har varit att ansvarig sjuksköterska i 
hemsjukvården, vid utskrivning från hemsjukvården, skickar en sammanfattning (epikris) av 
vårdtillfället som överlämning till primärvården när de tar över patientansvaret. NOSAM har även 
gemensamt tagit del av information som finns tillgänglig gällande IT-stödet Millenium. 

Anhörigutbildning 

Under året har två anhörigutbildningar anordnats av kommunens anhörigsamordnare tillsammans 
med demenssjuksköterskan. Utbildningarna har bestått av fem tillfällen vardera och varit förlagda till 
kvällstid för att även anhöriga som arbetar dagtid ska ha möjlighet att delta. Utvärderingarna av 
kurserna har fått fina omdömen av deltagarna, men med önskemålet om att mer praktisk träning i 
bemötande av personer med BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom) ska 
ingå i kursen. För att bemöta detta önskemål har ett antal simulerade patientfall presenterats på 
kurserna och deltagarna har fått träna på att kartlägga symtom, hitta utlösande faktorer till 
utåtagerande beteende samt att föreslå åtgärder som sammanfattas i en så kallad "bemötandeplan". 

Samverkan med primärvården gällande demensvård 

Samarbetet med primärvården gällande personer med demenssjukdom har fortsatt under 2019 i 
enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer "Ett standardiserat förlopp vid demenssjukdom". 
Demenssjuksköterskan har besökt de vårdcentralerna i kommunen för att diskutera hur samarbete på 
bästa sätt kan ske mellan kommunen och primärvården. På en av vårdcentralerna har en 
äldresjuksköterska anställts för att främja samverkan mellan primärvården och kommunen kring 
denna patientgrupp bland annat genom SIP (samordnad individuell planering) där både 
primärvårdens äldresjuksköterska och kommunens demenssjuksköterska vid behov har deltagit. 

Samordning av praktikplatser 

Under 2019 startades ett team med en utvald representant från Äldreomsorgen, Individ- och 
Familjeomsorgen/Funktionshinder och förvaltningens verksamhetsutvecklare. Detta i syfte att skapa 
samordning av praktikplatser som avser vård-och omsorgsutbildningar på gymnasienivå och inom 
vuxenutbildning. Genom att uppdatera platsannonser med inbjudande och relevant information kring 
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våra verksamheter ökar det förhoppningsvis efterfrågan på praktikplacering inom våra verksamheter 
och även intresset att börja arbete inom Öckerö kommun. De enheter som inte har möjlighet att ta 
emot studenter på grund av att de inte har utbildade handledare, som är ett krav för att få ta emot 
studenter, kommer varje år att få möjlighet att anmäla medarbetare till handledarutbildning. 
Samordning kring praktikplatser kommer fortsättningsvis efter våren 2020 ske av representanterna 
inom varje verksamhet i dialog med enheterna. 

6 Riskanalys 
Socialförvaltningen plan för krisberedskap 

Planen för krisberedskap utgår från kommunens centrala krisledningsplan och från den risk- och 
sårbarhetsanalysen som genomfördes under våren 2019 av ett externt konsultföretag. Utvalda 
nyckelpersoner från olika förvaltningar och verksamheter bjöds in för att delta i workshops. Detta i 
syftet att stärka krisberedskap samt beskriva och kommunicera en riskbild för hela kommunens 
geografiska område. 

Arbetet med krisberedskapsplanen påbörjades i mars 2019 och pågår fortsatt. Framtagningen av 
krisberedskapsplanen för Socialförvaltningen är tänkt att vara ett styr och hjälpmedel. Detta i syfte att 
möjliggöra ett ledningsarbete vid samhällsstörning eller extraordinär händelse och efter det akuta 
skedet, kunna skapa och bibehålla strukturerad och ändamålsenlig aktivitet och säkerställa likformig 
hantering av verksamhetsfrågor. Den ska tydliggöra ansvarsområde, roller och uppgifter för de som 
ingår i krisledningsorganisationen och innehåller relevanta rutiner och checklistor som kan användas 
vid extraordinär händelse och samhällsstörning. 

Rutin vid akuta händelser 

Under mars 2019, påbörjades även arbetet med framställning av rutin vid akuta händelser. Denna 
rutin avser arbetstagaren i en händelse där arbetstagaren inte behärskar den uppkomna situationen 
och omgående behöver stöd/råd och beslut. Den akuta händelsen kan vara kopplad till 
verksamhetskrav eller arbetsmiljöansvar. I rutinen ges vägledning för arbetstagaren samt tydliggör 
roller och ansvarsfördelning vid olika situationer som kan uppkomma inom verksamheten. Till 
dokumenten finns bland annat en bilaga kring ”Rutin vid hot och våldssituationer” som både 
innehåller rutin och riktlinjer vid t ex hotfull brukare/patient/klient eller kring situationer som direkt 
berör en medarbetare, t ex vid förföljelse, hot. 

Riskbedömning  

Under året uppstod behov hos en patient av ett särskilt medicintekniskt hjälpmedel som varken 
omvårdnadspersonal eller legitimerad personal tidigare hade erfarenhet av. Inför utprovning och 
förskrivning av detta hjälpmedel togs kontakt med specialistmottagning på sjukhuset. Detta 
resulterade i att den personal som hade behov av detta fick utbildning i handhavandet av den aktuella 
medicintekniska apparaten inklusive tillbehör samt att en särskild individuellt utformad instruktion 
skrevs. Under sommarsemesterperioden var det endast ordinarie personal på boendet som fick 
delegering för handhavande och utöver detta utfördes ordinationen av legitimerad personal, då MAS 
bedömde att det inte var förenligt med en god och säker vård att delegera denna arbetsuppgift till 
sommarvikarier. Utprovning skedde även i samråd med patientansvarig läkare på vårdcentralen. 

Ett arbete med att genomföra riskbedömningar av samtliga hem inom ordinärt boende är påbörjat, 
riskbedömningarna görs av omsorgspersonal med hjälp av en checklista. Framkommer det risker 
diskuteras dessa med enhetschefen som ansvarar för att åtgärder vidtas och att handlingsplan 
upprättas. Arbetet med riskbedömningar kommer att vara ett fokusområde även under 2020 för 
enheterna inom ordinärt boende. 

Riskanalys 

Revidering av den övergripande SWOT-analysen gällande Socialförvaltningens verksamheter har 
genomförts i förvaltningsledningen. Syftet var att genom inventering av styrkor, svagheter, hot och 
möjligheter skapa samsyn kring vilka dessa är och hur det fortsatta arbetet med styrkorna och 
möjligheterna ska utformas för att lyckas omvandla svagheter och minimera hot. I riskanalysen 
identifierades utvecklingsområde inom verksamheterna kopplat till SWOT:en där de mest kritiska 
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utvecklingsområdena valts ut för att arbeta vidare med under året. 

7 Egenkontroll 
I det systematiska kvalitetsarbetet ska de som bedriver verksamhet skapa förutsättningar för 
medarbetare att delta i det systematiska förbättringsarbetet. Medarbetarnas erfarenhet avseende 
verksamhetens kvalitet kan ge värdefull information i arbete med att säkra kvaliteten och 
vidareutveckla vården och omsorgen. På så sätt blir verksamheten en lärande organisation. I ett 
påbörjat kommungemensamt projekt, har det skapats goda förutsättningar för att utveckla det 
systematiskt kvalitetsarbete än mer och på så vis också få ett bra underlag för egenkontroll. 

Egenkontroller ska genomföras i enlighet med fastställda processer för detta. I processen ingår även 
att förbättringsarbete genomförs och följs upp. Om egenkontrollen indikerar utvecklingsområden i en 
process, kontaktas berörd processägare som ansvarar för att analysera och förbättra processen. 
Egenkontroller bör genomföras minst varje år, vars uppföljning och analys baseras på resultat från 
bland annat palliativregistret, BPSD-registret, resultat från Öppna jämförelser äldreomsorgen samt 
brukarundersökning funktionsnedsättning. 

Öppna jämförelser 

Inom hela Äldreomsorgen används resultatet från Öppna jämförelser ("Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen"). Sammanställningar av resultatet presenteras och diskuteras på planeringsdagar 
och/eller APT och används för att ta fram nästa års mål & satsningar. Resultaten används även i 
samband med brukarråden på Solhöjden. 

Resultaten för Öckerö kommun visar att äldre är mycket nöjda med sin hemtjänst. De flesta känner sig 
trygga med att bo kvar hemma med stöd av hemtjänst. 95% av brukarna är nöjda med sin hemtjänst. 
Resultatet ligger c:a 7% högre än snittet i riket. Upplevelsen av trygghet har ökat från 92% till 97% och 
även förtroendet för personalen har ökat från 93% till 98%. 

 
Enligt Öppna jämförelser är 80% sammantaget nöjda med särskild boende i Öckerö kommun. I årets 
resultat har dock andelen brukare som känner trygghet minskat från 86% till 83% och brukare 
upplever att det är svårare att få kontakt med personal jämfört med föregående år. Andelen brukare 
som ofta besväras av ensamhet har minskat något men andelen brukare som besväras av ensamhet 
ligger på 77% inom särskilt boende. I årets undersökning framkommer även att brukare har svårare att 
få kontakt med personalen. Under 2019 har arbetet med att förbättra maten och måltidsmiljön gett 
resultat med en ökning på 6%-enheter respektive 8%-enheter. När det gäller tillgång till sjuksköterska 
på särskilt boende ligger Öckerö kommun på 79% vilket är en ökning med 11%-enheter jämfört med 
föregående år. 
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Brukarundersökning funktionsnedsättning  

Under 2019 genomfördes Brukarundersökning funktionsnedsättning, vilken var den första i Öckerö 
kommun på många år. Brukarundersökningen omfattade fyra kvalitetsområden: självbestämmande, 
trygghet, bemötande och trivsel. Undersökningen genomfördes med webbenkätverktyget Pict-O-Stat, 
anpassat till personer med kognitiv funktionsnedsättning genom både bild- och ljudstöd för att 
underlätta för brukaren att svara på enkäten. Grundkriteriet var att brukarna självständigt skulle 
besvara en enkät via dator, surfplatta, smart telefon eller via pappersform. Det krävdes minst fem svar 
per verksamhet för att redovisas och följande verksamheter. Nedanstående resultatet omfattar 
följande verksamhetsområden: 

• Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad 
• Vuxna med daglig verksamhet enligt LSS 
• Vuxna med boendestöd enligt SoL 

Nedanstående resultat är ej viktat vilket innebär att resultatet endast är en jämförelse med ett snitt av 
övriga deltagande kommuners resultat. Det anger ej om kommunen ligger bland de 25% bästa 
kommunerna (grön kolumn, se Öppna jämförelser). 
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55% svarsfrekvens - 11 svarande av 20 möjliga 

100% av alla män och kvinnor i gruppbostäder anser att de får bestämma om saker som är viktiga för 
dem. Långt över genomsnittet på 78%. Överlag upplever kvinnor i gruppbostäder mindre nöjdhet 
bortsett från synpunkter då kvinnor till 100% vet vem de ska kontakta om något är dåligt hemma. 

 
64% svarsfrekvens - 18 svarande av 28 möjliga 

Områden som avviker från genomsnittet är rätt stöd och omtanke där endast 78% respektive 72% av 
de svarande inom Daglig verksamhet anser att personalen ger det stöd brukaren vill ha respektive bryr 
sig om brukaren. 25% kvinnor på Daglig verksamhet upplever ibland rädsla för något och 13% kvinnor 
upplever ofta rädsla på Daglig verksamhet. En möjlig orsak skulle kunna vara att flytten inom Daglig 
verksamhet ägde rum under hösten 2019 samt att grupperna blev större i och med flytten. Ytterligare 
orsak kan eventuellt vara att männen är mer utåtagerande än kvinnorna och därav skrämmer 
kvinnorna. 

Kvinnor på Daglig verksamhet känner sig förstådda av all personal (100%). Över lag ser vi att 
resultatet för kommunikation är högre än genomsnittet på Daglig verksamhet vilket kan bero på att de 
redan påbörjat arbetet med AKK, se avsnitt 5 Systematiskt förbättringsarbete. 

100% män på Daglig verksamhet upplever att verksamheten är viktig för brukaren jämfört med 75% 
kvinnor. En orsak till det lägre resultatet för kvinnorna skulle eventuellt kunna vara att det finns en 



 2020-03-19 
 

15 
 

större andel kvinnor med högre kognitiv förmåga som har Daglig verksamhet. 

 
71% svarsfrekvens - 15 svarande av 21 möjliga 

Färre män (78%) än kvinnor (83%) med boendestöd anser att de får bestämma om saker som är 
viktiga för dem. Kvinnor över lag med Boendestöd upplever en högre nöjdhet med det stöd de får. 
100% kvinnor med boendestöd anser att personalen bryr sig om brukaren, att jämföra med 
Gruppbostad LSS där 100% av männen anser att personalen bryr sig om brukaren.100% män med 
boendestöd upplever att all personal förstår brukaren jämfört med 83% kvinnor. 

33% kvinnor med boendestöd känner sig bara trygga med några i personalen men 100% kvinnor vet 
vem de ska kontakta om något är dåligt. Däremot vet endast 63% män vem de ska kontakta om något 
är dåligt. 

Åtgärder 

Två områden utmärker sig i årets undersökning: trygghet och inflytande/ synpunkter. Dessa ligger till 
grund för det framtagna anslaget som ska förmedlas ut till verksamheterna och som belyser vem 
brukaren kan vända sig vid otrygghet och rädsla, se nedan. Planen är att framöver även implementera 
AKK inom gruppbostad LSS samt Personligt Stöd med förhoppningen att öka brukarnas möjlighet till 
inflytande och synpunkter. 
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Demensvård - palliativ registret 

 
  

 
Kvalitetsindikatorerna för 2019 är generellt sett jämförbara eller i vissa fall förbättrade jämfört med 
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2018. I stort sett så har ingen patient trycksår och nästan 100% får smärtlindring med stark opiod (t ex 
Morfin) och lindras för ångest. Det som kan förbättras är att dokumentera munhälsobedömning och 
smärtskattning. Vikten av att dokumentera diskuteras ofta i olika forum, såsom palliativa rådet och på 
APT. Även andelen dokumenterade brytpunktssamtal har ökat under 2019. Brytpunktssamtal utförs 
av en läkare, men initieras ofta av sjuksköterskan. 

I en nationell jämförelse ligger Öckerö kommun bra till för de flesta uppmätta parametrar. Resultatet 
för hela Sverige visar att medelvärdet för smärtskattning är drygt 50% och dokumenterad 
munhälsobedömning ca 60%. Indikatorerna för dokumenterat brytpunktssamtal, utan trycksår samt 
mänsklig närvaro i dödsögonblicket är 78-87% och lindring av smärta och ångest ca 95%. Det 
nationella resultatet bygger på inrapportering av uppgifter för drygt 47 500 individer. 

BPSD  

 
Enligt demenssjuksköterskan är anledningen till att antalet BPSD-registreringar har sjunkit så mycket 
under 2019 att det har varit svårt att få till en kontinuitet för patientansvariga sjuksköterskor på 
Bergmans, där de flesta BPSD-registreringar utförs. Att arbeta med BPSD på ett bra sätt kräver både 
utbildning och viss erfarenhet, men ett intensivt förbättringsarbete pågår, där enhetschefen arbetar 
mycket målmedvetet och metodiskt för att öka antalet BPSD-skattningar. Ett konkret exempel på detta 
är att omvårdnadspersonal på varje enhet på Bergmans har utbildats i Demens ABC under året. 

  

7.1 Patientsäkerhet 
Palliativ vård - vård i livets slut 

Även detta år har hemsjukvårdens sjuksköterskor skickat ut en enkät till närstående till de personer 
som har vårdats i livets slut (palliativ vård). Enkäten skickas ut 4-6 veckor efter dödsfallet till den 
person som angiven som närmas anhörig. Enkäten besvaras anonymt och svaret skickas till MAS i ett 
förfrankerat kuvert. Frågorna i enkäten handlar om hur den närstående upplevde den vård och omsorg 
som den sjuke fick av personalen under den sista tiden i livet. 

Några kommentarer ur årets enkäter: 

"Helt underbara sjuksköterskor, var rädd om dem." 

"Svårt ibland att få tag på rätt sjuksköterska. Många olika svarade på angivet nummer." 
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"Mycket bra att läkaren kom till Solhöjden så man slapp att ta sig till vårdcentralen, vilket är mycket 
besvärligt och ofta innebär långa väntetider, som upplevs påfrestande för alla, anhörig såväl som 
patient. Däremot hade läkaren ingen telefonkontakt med mig som anhörig. Jag fick ingen information 
om vad som avhandlades och bestämdes vid läkarbesök." 

"Jag är mycket imponerad och tacksam över den hjälp som min man fick i livets slut av all personal. 
Han var smärtfri, man tvättade honom, vände och smörjde. Han behandlades med stor respekt i sin 
utsatta situation. Man tog även hand om mig som anhörig på ett mycket omtänksamt sätt. När vi kom 
för att ta ett sista farväl var han fint klädd, det var vackert bäddat med tänt ljus och blommor på 
rummet. Det som värme mitt hjärta extra var att man lagt hans klocka och glasögon på bordet, en 
mycket personlig gest för oss anhöriga. Vi fick kaffe i ett enskilt rum så att vi kunde samla oss inför 
våra individuella avskedstagande." 

"Samarbetet mellan hemvård personal på boendet och hemsjukvården var obefintligt!" 

"De flesta i personalstyrkan var kunniga och visade empati. Fanns dock enligt oss 
förbättringspotential. Mer utbildning och ta tillvara på kompetent och duktig personal. Sprid vidare!" 

Identifierade förbättringsområden 

*Implementera digitala system för signeringslistor skulle öka både patientsäkerheten och 
effektiviteten, då ett digitalt arbetssätt jämfört mot nuvarande analoga både skulle kvalitetssäkra samt 
frigöra arbetstid för hälso-och sjukvårdsorganisationen. 

*Planerad implementering av Nationell Patient Översikt (NPÖ) medför att informationsutbytet mellan 
olika vårdgivare underlättas, viket förväntas påverka patientsäkerheten på ett positivt sätt. 

  

8 Avvikelser 
Vård- och omsorgspersonal är enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bidra till att hög 
patientsäkerhet upprätthålls. All personal ska till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt 
händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Det samma gäller rapportering av 
missförhållanden (SOSFS 2011:5) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah. 

Avvikelsehanteringen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och syftar till att upptäcka och 
förebygga vårdskador och kvalitetsbrister. Syftet med att rapportera inträffade avvikelser är att dra 
lärdom av vårdskadan/missförhållandet eller den negativa händelsen och vidta förebyggande åtgärder 
för att minimera risken att samma eller liknande händelser sker igen. 

All personal inom förvaltningens verksamheter ska rapportera avvikelser enligt fastställd rutin. 
Avvikelserna hanteras därefter enligt rutin av enhetschef som genom en bedömningsmatris, 
riskbedömer samtliga inrapporterade avvikelser och som vid behov även kan bedömas av medicinsk 
ansvarig sjuksköterska. Rapporterade avvikelser med tillhörande åtgärder tas upp på enhetens APT för 
information, diskussion och uppföljning. 
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Under första halvåret 2019 hade 413 avvikelserapporter inkommit och under andra halvåret 481 
avvikelser i Socialförvaltningen enheter. Sammantaget under året rapporterades 894 avvikelser. 
Antalet totalt rapporterade avvikelser är därmed färre än de tre senaste åren. För att säkerställa 
anledningen till minskat antal avvikelser under 2019 har ett pilotprojekt initierats kring hantering av 
avvikelser på en enhet inom funktionshinder. Avvikelsestatisk följs månadsvis och ett analysteam 
analyser orsakssamband, identifierar trender och strategiska förbättringsområden utifrån 
avvikelserna. Arbetssättet ska vidareutvecklas och därefter skall samtliga enheter erbjudas stöd kring 
hantering av avvikelser. 

Som tidigare år utgjordes den största andelen av fallolyckor och läkemedelsavvikelser. Ur ett 
patientsäkerhetsperspektiv är det viktigt att fallolyckor rapporteras i största möjliga utsträckning då 
iakttagelse av risk för negativ händelse utgör underlag för analys och förslag till åtgärder för att 
motverka att vårdskada uppstår. 

Inom kategorin Hot/våld/oegentligheter har antalet avvikelser ökat från 2018, vilket delvis kan 
förklaras med att verksamheten Funktionshinder under 2019 bland annat behövt ändra arbetssätt för 
att få hållbara arbetsmiljösituationer. Förändringar inom denna målgrupp kan innebära ett ökat 
utåtagerande beteende hos brukare, vilket också har skett för vissa brukare. Inom äldreomsorgen syns 
en ökning även inom denna kategori, där det till största del berör en enhet inom äldreomsorgen, där 
en brukare blivit försämrad i sin sjukdomsbild och som fått konsekvenser i form av ökat utåtagerande 
beteende. Arbetet med avvikelser och dess åtgärder är ett kontinuerligt arbete som pågår inom 
enheterna. 

lex Sarah och lex Maria 

Det har kommit in 9 st lex Sarah-rapporter under 2019 (8 st lex Sarah-rapporter 2018). Sex av dessa 
ärenden har bedömts utgöra missförhållanden och blivit närmare utredda i fördjupade 
händelseanalyser. Tre ärenden var så allvarliga att lex Sarah-anmälan gjordes till IVO. IVO har 
avslutat dessa ärenden under året och anser att vårdgivaren har fullgjort sina skyldigheter samt har 
vidtagit tillräckliga åtgärder för att minska risken för att händelsen ska upprepas. 

Under 2019 har det inte rapporterats några anmälningar enligt Lex Maria. 

Avvikelser i samverkan 

När det uppstår brister i samverkan mellan olika vårdgivare finns det en rutin att en avvikelse i 
samverkan ska skrivas av den part där bristen upptäcktes. De allra flesta avvikelser i samverkan beror 
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på bristande informationsöverföring. Under året har en avvikelse i samverkan skickats till annan part. 
I detta fall gällde det att sjuksköterskan ringde till primärvården för att informera om ett förväntat 
dödsfall som uppstod under jourtid. Den läkare som svarade i telefonen svarade att detta inte var ett 
ärende för dem utan att informationen skulle lämnas till ordinarie vårdcentral nästkommande vardag. 
Enligt rutinen så ska ordinarie vårdcentral informeras nästkommande vardag, men också den 
jourläkare som är i tjänst när dödsfallet inträffar. Det visade sig att den läkare som svarade inte var 
uppdaterad på denna information och missförståndet kunde rättas till via ett telefonsamtal mellan 
MAS och ansvarig chef på Läkarjouren. 

Öckerö kommun har mottagit en avvikelse i samverkan från en akutmottagning inom SU som enligt 
personalen på akutmottagningen gällde att rutinen "Ansvar och befogenheter för medföljande 
personal till sjukhus" ej hade följts då en patient med demenssjukdom kom till akutmottagningen utan 
medföljande personal. Vid närmare utredning av avvikelsen visade det sig att den aktuella patienten 
hämtades av ambulans på Solhöjdens äldreboende på eftermiddagen och kördes till en 
akutmottagning. Personalen på Solhöjden tog telefonkontakt med en närstående till patienten som 
lovade att möta upp vid akutmottagningen. Strax före midnatt samma dygn flyttades patienten från en 
akutmottagning till en annan. Den närstående som var med patienten valde då att åka hem. När 
patienten ankom till akutmottagning nr 2 fanns det varken närstående eller medföljande personal 
med. Personalen på akutmottagningen ringde till nattpersonalen på Solhöjden som svarade att det inte 
hade möjlighet att åka dit mitt i natten. 

9 Klagomål och synpunkter 
Klagomål och synpunkter som kommer in åtgärdas. Om det behövs skrivs en avvikelse. EC pratar vid 
behov med berörd personal om vad som hänt och varför och om det är något som kan utvecklas. Vid 
behov kontaktar EC anhöriga och har ett möte. Synpunkter och klagomål tas även upp på APT för 
diskussion och förbättringsarbete. 

Blanketter för klagomål och synpunkter hänger alltid uppe på Solhöjden, tillgängliga för boende och 
anhöriga att tillgå. Det finns även med i inflyttningsrutinen att lämna en blankett för synpunkter och 
klagomål till den boende och anhöriga. Rutin och blanketter finns i arbetspärmen. Inom hemtjänsten 
finns telefonnummer för att lämna synpunkter i kontaktpärmen. 

Under 2019 har det inkommit 3 st klagomål/synpunkter. Dessa gällde Solhöjden, flytt av Gallerian 
samt insulindosering. 

Under hösten 2019 har en boende på Solhöjden, via Patientnämnden, framfört klagomål angående 
brister i samverkan mellan hemsjukvården, vårdcentralen och specialistmottagning på sjukhus. Den 
klagande anser att hen har "ramlat mellan stolarna". Efter utredning där bland annat genomgång av 
journalanteckningar gjorts har svaret till Patientnämnden blivit att den aktuella patienten haft besök 
av såväl sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut flera gånger/vecka under denna tid. Utöver 
detta har läkare på vårdcentralen besökt patienten i dennes lägenhet på Solhöjden vid flera tillfällen. 
Sjuksköterska i hemsjukvården har också varit i kontakt med den specialistmottagning på sjukhuset 
där patienten tillhör för att få råd i specifika omvårdnadsfrågor. Dock måste all personal inom 
hemsjukvården dagligen prioritera sina arbetsinsatser utifrån att den patient som har det största 
behovet också får den hjälp som vederbörande behöver utifrån en, i första hand, medicinsk 
bedömning. Både MAS och ansvarig enhetschef för den enhet där den aktuella patienten bor har pratat 
med patienten och förklarat hur hemsjukvården arbetar. Patienten var efter detta nöjd. 

10 Sammanställning och analys 
Processer och rutiner:  

Öckerö kommun var först, utanför Fyrbodalsområdet, att börja med samverkande sjukvård. Under 
året har projektledare från ambulansen stöttat. Vid det vanligast förekommande uppdraget, IVPA, har 
mycket uppskattning inkommit då det har känts tryggt att en legitimerad sjuksköterska har kommit i 
väntan på ambulansen när den har varit upptagen på annat uppdrag. Den största utmaningen har varit 
att få utlarmningen från SOS att fungera felfritt, men flera förbättringsåtgärder har vidtagits. 
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Processkartläggning kommer under 2020 att vara ett prioriterat arbetsområde utifrån det 
systematiska kvalitetsarbetet, där inventering av befintliga kartlagda huvudprocesser kommer att ske 
och vid behov uppdateras för att se vilka som kvarstår att kartläggas. I samband med detta kommer en 
genomgång av relevanta rutiner kopplat till huvudprocesser att göras. 

Systematiskt förbättringsarbete och samverkan:  

För handläggarna på socialkontoret har övergången till Lifecare, ett modernt datasystem som är 
anpassat till dagens krav inneburit många fördelar. På ett smidigt och rättssäkert sätt hanteras 
ansökan, handläggning, dokumentation, beslut och uppföljning i en anpassad digital miljö vilket har 
gett ett bättre informationsflöde. Under 2020 planeras för att även handläggarna inom äldreomsorgen 
ska gå över till Lifecare. 

Att arbeta systematiskt med lågaffektivt bemötande ger många fördelar och detta arbetssätt används 
inom alla verksamhetsområden inom socialförvaltningen. Handledare inom både äldreomsorgen och 
funktionshinder har utbildat den personal som arbetar närmast brukarna i detta sätt vilket har gett 
positiva effekter. 

Ett identifierat förbättringsområde avser ökad samverkan mellan förvaltningens enheter. Avvikelser 
som avser fallolyckor kan utgöra ett underlag om att det finns ett behov ute i verksamheterna om 
ytterligare utbildning i fallprevention och förflyttningsteknik, då denna kategori utgör ca hälften av 
inrapporterade avvikelser. 

Avvikelser gällande läkemedel tydliggör att processen med papperssigneringslistor dels är 
tidskrävande, både för sjuksköterskor och vård- och omsorgspersonal, samt en ineffektiv process. 
Digitala signeringslistor skulle kunna minska riskerna i processen, bland annat genom t.ex. 
påminnelser kopplat till läkemedelstider. Sjuksköterskeresurser behöver inte användas för att på plats 
justera förändringar på papperssigneringslistor, det kan utföras digitalt och ger även möjlighet att 
säkerställa att det endast är behörig personal med delegering som hanterar och administrerar 
läkemedel. 

Omställningen till den nära vården pågår för fullt och det har därför varit naturligt att samverkan 
mellan kommun och primärvård har fått ännu större fokus under 2019. Handläggare inom 
äldreomsorgen och representant från hemsjukvården har varje vecka möte med vårdplanerande 
sjuksköterska från vårdcentralerna för att få samsyn och på bästa sätt planera för hemgång från 
sjukhus till hemmet eller till korttidsboende. Arbetet med Samordnad Individuell Planering (SIP) är 
centralt i detta arbete och ett antal mötesledare har utbildats av processledare från regionen. 

Anhörigträffarna som sker på kvällstid för att så många som möjligt ska kunna delta har varit mycket 
uppskattade, vilket även uppmärksammades av Lokalbladet. Här får närstående till personer med 
kognitiv svikt möjlighet att träffa andra i samma situation. Träffarna leds av anhörigsamordnare samt 
demenssjuksköterska. 

Riskanalyser: 

Allt fler patienter med omfattande hälso- och sjukvårdsbehov vårdas i hemmet eller bostad med 
särskild service (BMSS) alternativ Särskilt boende (SäBO), vilket är en naturlig följd av omställningen 
till nära vård. Detta kräver ibland omfattande riskanalyser innan en patient kan komma hem för att 
säkerställa patientsäkerheten upprätthålls även utanför sjukhus. 

Egenkontroll:  

Två utmärkande områden inom Hemtjänsten i Öppna jämförelser 2019 var ökad trygghet och 
förtroende. Resultatet gällande hänsyn till åsikter och önskemål samt möjlighet att påverka tider var 
något lägre än föregående år. 

I Öppna jämförelser 2019 för särskilt boende framkom att arbetet med att förbättra maten och 
måltidsmiljön gett resultat. De boende känner sig dock mindre trygga, de upplever det svårare att få 
kontakt med personal, samt besväras i större utsträckning av ensamhet än föregående år. När det 
gäller ensamhet bland äldre har Socialstyrelsen gjort en särskilt riktad insats 2020 i form av ett 
statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre. 

Två områden utmärker sig i årets brukarundersökning inom funktionsnedsättning: trygghet och 
inflytande/ synpunkter. Planen är att framöver även implementera AKK inom gruppbostad LSS med 
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förhoppningen att öka brukarnas möjlighet till inflytande och synpunkter. 

Enkäten som skickas ut till närstående efter till personer som avlidit utgör ett bra underlag för 
utvärdering av den palliativa vården och omsorgen som utförs. Palliativ vård är ett högt prioriterat 
område där vi arbetar med ständiga förbättringar på ett systematiskt vis, bland annat inom ramen för 
palliativa rådet där representanter från både kommun och primärvård ingår. 

Avvikelser:  

Utöver de interna avvikelserna inkommer även avvikelser i samverkan när det uppstår brister i 
samverkan mellan olika vårdgivare. Som tidigare år uppstår de flesta avvikelser av denna typ till följd 
av missförstånd och bristande informationsöverföring. Förbättringsarbetet består för det mesta i att se 
över och revidera rutiner för att motverka att avvikelsen uppstår igen. 

Avvikelser kommer att vara ett utvalt förbättringsområde under 2020, dels i form av analysteam som 
analyserar och föreslår strategiska förbättringsområden utifrån avvikelserna. Kartläggning av 
processen "hantering av avvikelser" kommer att utföras och även genomgång av rutiner och riktlinjer 
kopplat till processen. 

Klagomål och synpunkter: 

Det finns idag ingen fullt utvecklad rutin för hur Klagomål och synpunkter ska hanteras, men varje 
enhetschef hanterar de som kommer in i dialog med berörda brukare (och vid behov deras närstående) 
och medarbetare. 

11 Mål och strategier för kommande år 
• Implementering av kvalitetsledningssystem ska genomföras på samtliga enheter inom 

pilotprojektgruppen 
• Processkartläggning av huvudprocesser 
• Utveckla metodstöd för enhetschefer kring hantering och analys av avvikelser 
• Implementera digitala signeringslistor 
• Implementera Lifecare modul för handläggare och utförare 
• Implementera Nationell Patient Översikt (NPÖ) 
• Framtagning av riktlinjer kring kostnadseffektiv sårvård 
• Studiecirkel palliativ vård för legitimerad personal 
• Förbättrad dokumentation vid palliativ vård  
• Implementera alternativ kompletterande kommunikation (AKK) inom gruppbostad LSS samt 

Personligt Stöd 
• Minska ensamheten hos äldre med förebyggande insatser 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 

Ärende: Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS under 2019 

Diarienummer: SN 0039/19 

 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 
fjärde kvartalet, till och med 2019-12-31 
 
Förslag till beslut 
Rapportering till och med 2019-12-31 visar att Socialnämnden har två ärenden att anmäla där 
insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Två 
ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Ärende  
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om beviljade insatser 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 
verkställts senast tre månader efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts 
inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 

Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till 
IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan 
personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2019-12-31 visar att Socialnämnden, under fjärde kvartalets 
rapporteringstillfälle, har två ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre 
månader efter beslut om insats.  
 
Två ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse och ett gäller bostad för vuxna. Inga ärenden har 
bortfallit och inga ärenden har tillkommit sedan rapporteringen för tredje kvartalet 2019. 
 
 
 
Expedieras till: 
- Kommunrevisionen 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunfullmäktige 

mailto:kommun@ockero.se
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Malin Tisell, Rebecka Jonsson 
Ärende: Ekonomisk uppföljning efter februari 
Diarienummer: SOC 0034/20 

 

Ekonomisk uppföljning efter februari 2020 
 
Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk rapport efter februari månad. Ett underskott mot budget med – 1 116 tkr 
prognosticeras på helår efter februari.  
 
 
 
Ekonomi: Utfall och prognos februari 2020 
Se:  Ekonomisk rapport efter februari månad. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-03-11 
 

 

Underskrift av berörd chef 
 
 
_____________________ 
Malin Tisell 
Socialchef 
2020-03-11 
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1 EKONOMISK KOMMENTAR 

Prognosen efter februari månad visar på ett resultat på - 1 116 tkr jämfört med budget. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Hemtjänsten har i sin budget i år fått en neddragning av timmar då nya SÄBO-platser (Särskilt 
boende) har öppnat detta år. Trenden under hösten 2019 var en minskning av timmarna inom 
hemtjänsten och den trenden fortsatte i januari. Dock har februari en ökning av antalet 
timmar. 

 Hyra för moduler inom Etableringsenheten. En kostnad om 1 000 tkr för moduler inom 
Etableringsenheten finns inte med i budgeten och kommer att orsaka ett underskott. Detta 
underskott kommer att finansieras av KS och tillförs i slutet av året. Ingen åtgärdsplan 
kommer att läggas på dessa. 

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att nå budget i balans: 

 En minskning av antalet hemtjänsttimmar som en följd av att inte alla platser på Särskilt 
boende är fyllda. Arbete med att fylla alla platser pågår. 

 En avdelning på Solhöjden Södra har ännu inte öppnat på grund av rekryteringssvårigheter 
och beräknas inte öppna förrän 1 september. Detta kan dock komma att ändras om 
förutsättningarna blir annorlunda. 

 Inom socialförvaltningen har två pilotprojekt inom Heltidsresan startat nu under 2020. Dessa 
projekt är inte finansierad med någon ökad budget. Troligtvis kommer det att bli en ökad 
kostnad till en början som sedan kommer att resultera i en mer kostnadseffektiv verksamhet. I 
denna prognos är endast en marginell ökning av kostnaden medräknad. 

 Kostnader för övertid och sjuklöner har tidigare år varit orsaker till underskott inom 
Socialförvaltningen. Dessa kostnader kommer att följas upp under varje månad och ett aktivt 
arbete med att hålla nere både sjukfrånvaro och övertid pågår och i denna prognos antas att 
detta arbete kommer att ge effekt. 

1.1 Socialnämnden 

Prognosrapport SN 

  
Progno

s 
Budget 

Avvikel
se 

Ack 
utfall 

Ack 
budget 

Ack 
avvikel

se 

Förbr 
% 

Fg 
progno

s 

Nettokostnad, tkr 295 422 294 306 -1 116 48 056 48 738 683 16 294 306 

SN Förvaltningsledning         

Nettokostnad, tkr         

100 Nämndsverksamhet 1 042 1 045 3 160 174 14 15 1 045 

511 Vård o oms. ord. boend 781 782 1 96 134 38 12 782 

590 Socialförv. gemensamt 10 347 10 358 11 1 650 1 758 108 16 10 358 

600 Flyktingmottagande 244 245 0 40 40 0 16 245 

Summa Nettokostnad, tkr 12 414 12 429 15 1 946 2 107 160 16 12 429 

Individ Familj Funkt.hind         

Nettokostnad, tkr         

510 Vård o oms. enl SoL /H 869 1 372 503 106 229 123 8 1 372 

511 Vård o oms. ord. boend 287 288 1 29 48 19 10 288 

512 Vård o oms.särs. boend 795 795 0 133 133 0 17 795 

513 Insatser LSS egen regi 63 140 63 051 -89 10 837 10 539 -298 17 63 051 

514 Köpt vht LSS 11 548 10 871 -677 1 508 1 812 304 14 10 871 



 2020-03-11 

 

4 

 

  
Progno

s 
Budget 

Avvikel
se 

Ack 
utfall 

Ack 
budget 

Ack 
avvikel

se 

Förbr 
% 

Fg 
progno

s 

535 Öppen verksamhet 1 135 1 138 3 288 190 -98 25 1 138 

552 Inst.vård vuxna missbr 1 510 1 509 -1 159 251 92 11 1 509 

554 Inst.vård barn och ung 2 844 3 074 230 -24 512 536 -1 3 074 

557 Fam.hemsvård barn o un 7 005 6 807 -198 1 013 1 135 122 15 6 807 

558 Öppna ins. vuxna missb 1 492 1 530 38 266 255 -11 17 1 530 

568 Övr. insats. barn o un 2 569 2 687 118 398 447 49 15 2 687 

571 Övrig vuxenvård 484 485 1 0 81 81 0 485 

575 Ekonomiskt bistånd 6 608 6 608 0 1 182 1 102 -81 18 6 608 

580 Individ & familjeomsor 12 023 12 082 59 1 790 2 075 285 15 12 082 

585 Familjerätt 364 364 0 63 63 0 17 364 

600 Flyktingmottagande 1 859 817 -1 042 156 125 -31 19 817 

610 Arbetsmarknadsåtgärder 4 937 4 938 0 896 803 -93 18 4 938 

Summa Nettokostnad, tkr 119 469 118 416 -1 053 18 798 19 798 999 16 118 416 

Äldreomsorg         

Nettokostnad, tkr         

500 Gemensamt äldreomsorg 3 836 3 807 -29 665 651 -14 17 3 807 

510 Vård o oms. enl SoL /H 50 100 50 0 17 17 0 100 

511 Vård o oms. ord. boend 71 846 70 010 -1 836 12 284 11 756 -527 18 70 010 

512 Vård o oms.särs. boend 75 454 77 184 1 730 12 658 12 369 -290 16 77 184 

535 Öppen verksamhet 1 639 1 645 6 234 271 37 14 1 645 

Summa Nettokostnad, tkr 152 825 152 747 -79 25 841 25 064 -777 17 152 747 

Räddningstjänst         

Nettokostnad, tkr         

270 Säkerhet och trygghet 978 967 -11 160 161 1 17 967 

271 Riskhantering 9 052 9 091 40 1 175 1 502 327 13 9 091 

275 Totalförsv. o samhälls 684 656 -28 135 107 -28 21 656 

Summa Nettokostnad, tkr 10 714 10 714 0 1 470 1 770 299 14 10 714 

2 INVESTERINGAR 

2.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Prognos Budget Avvikelse Utfall Fg prognos 

Nettokostnad, tkr      

Socialnämnd 9 772 10 400 628 6 560 10 400 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Peter Eriksson, räddningschef 

Ärende: 
Årlig uppföljning av kommunens ansvar enligt lag om skydd 
mot olyckor (LSO) och lag om brandfarliga och explosiva varo  
(LBE) för år 2019 

Diarienummer:  SOC 0032/20 

 
Årlig uppföljning av kommunens ansvar enligt lag om 
skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) för år 2019 
 

Förslag till beslut 
Redogörelse noteras som information till protokollet. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och länsstyrelserna genomför 
årligen en uppföljning av kommunernas verksamhet enligt LSO och LBE. Resultatet av 
uppföljningen används av länsstyrelserna för regional uppföljning, planerings- och 
inriktningsunderlag av tillsynsverksamheten. För MSB utgör uppföljningen bl.a. 
underlag för verksamhetens inriktning för utveckling av den kommunala 
räddningstjänsten och tillsynen över kommunerna. 
 
Bifogade rapporter beskriver efterlevnaden av uppgifter som lagarna LSO och LBE 
ställer på kommunen. Inrapportering för verksamhetsåret 2019 översändes i 
enkätform till MSB 2020-02-05 av räddningschefen. Innehåll i rapporterna ger 
ansvarig nämnd en aktuell lägesbild över efterlevnaden. 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering av beslut 
Förvaltningschef, Malin Tisell 
Räddningschef, Peter Eriksson 
Verksamhetschef IFO/FS, Angelica Francisca 
Verksamhetschef Äldreomsorg, Arto Niskala 
Enhetschef förvaltningsstöd och utveckling, Jessica Vedlund 
 
Bilagor 
Årsuppföljning 2019 – Kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
Årsuppföljning 2019 – Kommunernas uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Arto Niskala 

Ärende: 
Yttrande över revidering av Riktlinje för Samordnad 
individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Väst  
Götalandsregionen 

Diarienummer: SOC 0014/20 

 

Yttrande över revidering av Riktlinje för 
Samordnad individuell plan för kommunerna i 
Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 
 
 
Förslag till beslut 
Öckerö kommun ställer sig bakom förslag till förändrad riktlinje för samordnad individuell 
plan (SIP) för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om att kommun 
och region ska upprätta en Samordnad individuell plan (SIP) när en person har behov av 
insatser från båda huvudmännen. I Västra Götaland finns en länsgemensam riktlinje och 
mall för SIP som upprättades 2015.  
 
2018 gjordes en översyn av riktlinjen och det konstaterades att den behövde revideras.  
Syftet med revidering av riktlinjen är att:  
• anpassa SIP-processen och riktlinjen till ny lagstiftning om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) 
• förtydliga SIP-processen för verksamheterna inom Västra Götalandsregionen och länets 
kommuner, med målet att de ska känna ett stöd i riktlinjen 
• öka samsynen kring SIP-processen och huvudmännens ansvar 
• öka användningen och användarvänligheten av gällande IT-system för att hantera SIP-
processen 
• skapa möjlighet för en bättre uppföljning av SIP 
 
Förslag till huvudsakliga förändringar i riktlinjen (se bilaga) är följande: 
• SIP ska upprättas vid utskrivning från slutenvård om det finns insatser från de båda 
huvudmännen och den enskilde samtycker 
• Möjligheten att likställa SIP med andra planer tas bort 
• Skrivning om hur den andra huvudmannen kallas om den enskilde inte är känd i 
verksamheten 
• SIP-processen ska genomföras i gällande IT-system  



 
 

 

 
Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg har ställt sig bakom att förslaget till 
riktlinje sänds på remiss till Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. 
 
Beredning 
Arbetsgrupp med företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen har tagit fram förslaget. Processledare för arbetet har varit 
länsgemensam SIP-samordnare, Jessica Ek. 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Bedömning 
Öckerö kommun välkomnar den nya reviderade riktlinjen för samordnad individuell plan 
(SIP). En anpassning till ny lagstiftning, förtydligande för parterna samt integration till IT-
system förenklar användningen av riktlinjen. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: SIP-processen, 2020-01-30 
Bilaga 2: Samtycke, 2020-01-30 
Bilaga 3: Kallelse, inbjudan, 2020-01-30 
Bilaga 4: Samordnad individuell plan 
Bilaga 5: Reviderad riktlinje SIP, 2020-01-30 
 
 
Expediering av beslut 
Västkom  
Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
_____________________ 
Arto Niskala 
Verksamhetschef, äldreomsorg 
2020-03-11 
 
 
_____________________ 
Malin Tisell 
Socialchef 
2020-03-11 
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SIP-processen 
 

SIP-processen sker i sex moment, från Bedöm behov till Avslut. Det är sällan en 
linjärprocess, ofta sker flera uppföljningar på en upprättad SIP. En SIP kan finnas 
under en kortare eller längre tid och vara mer eller mindre omfattande. 
Vissa tillämpningar i SIP-processen skiljer sig, mellan SIP enligt Socialtjänstlagen 
och Hälso- och sjukvårdslagen och SIP enligt Lagen om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso-och sjukvård, dessa skillnader förtydligas under varje moment 
nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedöm behov  
Medarbetare inom kommun och regional hälso- och sjukvård ska starta SIP-
processen när någon av dem bedömer att den enskilde behöver insatser från båda 
huvudmännen. Andra aktörer kan påtala att behov finns. 
Den enskilde och närstående kan också efterfråga samordnad individuell planering 
och upprättande av samordnad individuell plan (SIP). Den enskildes och närståendes 
bedömning om behovet av en SIP är av stor betydelse. Att neka den enskilde en SIP 
bör endast ske i undantagsfall och skälet ska dokumenteras.  
Exempel på när SIP kan behövas: 

• det finns behov av insatser från de båda huvudmännen 
• den egna verksamheten kan inte ensam tillgodose behovet av stöd  
• kompetens behövs från flera verksamheter 

Planera 

Kalla/bjud 
in till 

samordnad 
individuell
planering 

Samordnad 
individuell 
planering 

 
    

Följ upp 
Bedöm behov 

 

Avsluta 
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• ansvarsfördelning behöver tydliggöras 
• insatser behöver ges samtidigt eller i särskild ordning 
• verksamheter sinsemellan har behov av att veta vad andra gör för att kunna 

ge rätt stöd 
• en person upplever att hen ”hänvisas runt” 
• vid utskrivning från slutenvården 
• vid placering utanför hemmet för barn och unga 

 
In- och utskrivnings processen 
Om den behandlande läkaren, när en patient skrivs in i den slutna vården, bedömer 
att patienten kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt 
finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade öppna vården efter 
det att patienten har skrivits ut, ska den slutna vården underrätta de berörda 
enheterna om denna bedömning genom ett inskrivningsmeddelande.  
Om insatser bedöms behövas från den kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården, ska inskrivningsmeddelandet även skickas till den regionfinansierade 
öppna vården. 
Slutenvården ska samarbeta med den fasta vårdkontakten kring planering och 
samordning. Om slutenvården bedömer att det kan finnas behov av inledande 
samordnad individuell planering och plan på sjukhus ska detta kommuniceras till den 
fasta vårdkontakten.  
 

Planera 
Den huvudman som tagit initiativ till SIP-processen ska planera mötet tillsammans 
med den enskilde. Det är viktigt att informera den enskilde och närstående om SIP-
processen och vad samordnad individuell planering och SIP är.  
SIP-processen ska skapa delaktighet och trygghet för individen. Den enskildes och 
närståendes delaktighet är central igenom hela SIP-processen. Planeringen börjar 
med frågan: ”Vad är viktigt för dig?” (dvs. det långsiktiga målet) 
Planeringen sker utifrån den enskildes situation, erfarenhet och önskemål, i 
kombination med professionens bedömning och de alternativ som finns, utifrån bästa 
tillgängliga kunskap.  
Planeringen handlar även om att skapa goda förutsättningar för den enskildes 
delaktighet, kartläggning av den enskildes styrkor och svagheter samt tydliggöra den 
enskildes egenansvar. 
Utifrån det kallas sedan ansvariga från de två huvudmännen och eventuellt andra 
inbjudna aktörer till samordnad individuell planering.  
Syftet med den samordnade individuella planeringen ska vara tydlig och 
frågeställningarna ska vara tydliga i kallelsen. Försök överenskomma om tid och 
plats utifrån den enskilde om behov finns.  
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Få samtycke 
För att kunna genomföra samordnad individuell planering och upprätta samordnad 
individuell plan (SIP) samt möjliggöra informationsöverföring mellan huvudmännen 
och andra inbjudna aktörer (tex myndigheter), är huvudregeln att den enskilde ger sitt 
samtycke.  
Ett samtycke kan vara muntligt eller skriftligt. Ett muntligt samtycke ska i första hand 
dokumenteras i gällande IT-tjänst, i andra hand i verksamheternas 
dokumentationssystem. Vid skriftligt samtycke används mall för samtycke, bilaga 2.  
Samtycket kan aldrig vara generellt. Informationsöverföringen ska endast röra 
uppgifter som behövs för att samtliga ska kunna planera och utföra sina insatser. Ett 
samtycke är tidsbegränsat (gäller i max ett år) och den enskilde har när som helst rätt 
att dra tillbaka sitt samtycke.   
Den som inte kan lämna sitt samtycke till ska inte fråntas möjligheten att få sina 
insatser samordnade i en SIP. Läs mer om företrädare, menprövning, 
framtidsfullmakt och förvaltare i målgruppsanpassade rutiner.  
Den som inte på något sätt lämnar samtycke till upprättande av SIP kan ändå få en 
samordnad individuell planering. 
När det gäller barn under 18 år ska barnet tillfrågas och informeras. Barnets 
inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. Om barnet inte 
innehar ålder och mognad är det den unges vårdnadshavare som ska ge sitt/sina 
samtycke. Finns två vårdnadshavare måste båda ge sitt samtycke. 

In- och utskrivningsprocessen 
I rutin för in- och utskrivningsprocessen sker detta under arbetssteg ”Planering”. Via 
planeringsmeddelanden, och eventuellt planeringsmöte på sjukhuset, identifierar 
verksamheterna tillsammans med den enskilde om behov av samordnad individuell 
planering och SIP finns. 
Huvudansvarig fast vårdkontakten inom den regionfinansierade öppenvården ska 
under planeringen i samråd med den enskilde och övriga berörda parter besluta om 
samordnad individuell planering ska genomföras. Fast vårdkontakt ansvarar även för 
att inhämta samtycke för upprättande av SIP. Alla som efter utskrivning från 
slutenvården har eller behöver insatser från båda huvudmännen ska informeras om 
och erbjudas SIP.  
Huvudansvarig fast vårdkontakt har ansvar att meddela den enskilde och berörda 
parter om tid och plats för samordnad individuell planering och SIP.  
 
Se utförligare beskrivning i Rutin för in- och utskrivningsprocessen. 
 

http://gitsvg.se/download/18.1e68dc616c8f5637c7a03f6/1566207945716/Rutin%20f%C3%B6r%20in-%20och%20utskrivning%20fr%C3%A5n%20sluten%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20samt%20IT-tj%C3%A4nsten%20SAMSA.pdf
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Kalla/Bjud in till samordnad individuell planering 
Kallelse/inbjudan till samordnad individuell planering ska i första hand skickas i 
gällande IT-tjänst, i andra hand skrivs kallelsen ut ur IT-tjänst och skickas till inbjudna 
aktörer som inte har tillgång till IT-tjänst. I annat fall används mall för skriftlig 
inbjudan, bilaga 3.  
De kallade/inbjudna ska meddela vem som kommer delta på den samordnade 
individuella planeringen. Vid förhinder ska en ersättare utses. Andra, t.ex. 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården, kan vara viktiga att 
bjuda in.  
Närstående ska få möjlighet att delta om den enskilde vill.  
Av kallelsen/inbjudan ska det tydligt framgå:  

• syftet med den samordnade individuella planeringen  
• frågeställningar inför den samordnade individuella planeringen så att de 

kallade/inbjudna kan förbereda sig 
 

In- och utskrivningsprocessen 
Huvudansvarig fast vårdkontakt skickar kallelse/inbjudan till den samordnade 
individuella planeringen. Kallelse/inbjudan skickas till den enskilde och berörda 
verksamheter, senast tre kalenderdagar efter att slutenvården skickat meddelande 
om utskrivningsklar.  
Se utförligare beskrivning i Rutin för in- och utskrivningsprocessen. 
  

Genomför samordnad individuell planering 
Den samordnade individuella planeringen dokumenteras i en samordnad individuell 
plan (SIP). SIP ska i första hand dokumenteras i gällande IT-tjänst i andra hand i 
Mall: Samordnad individuell plan, bilaga 4.  
Mötet ska utgå från det syfte och de frågeställningar som framkom i kallelsen och 
utifrån det ska lång- och kortsiktiga mål tydligt framgå i SIP, där insatser för att nå 
målen ska beskrivas.  
Vid den samordnade individuella planeringen bestäms vem av huvudmännen som får 
det övergripande ansvaret för planen och blir huvudansvarig. Den enskildes 
önskemål, behov och insatsernas karaktär ska vara vägledande för vem som utses 
till ansvarig för planens fortsättning och uppföljning. Huvudregeln är att den 
huvudman som den enskilde har mest kontakt med får det övergripande ansvaret.  
Det övergripande ansvaret som huvudansvarig för SIP behöver inte vara samma 
person som den som initierade, förberedde och kallade till den samordnade 
individuella planeringen. Huvudansvarig för SIP är ansvarig för att sammankalla till 

http://gitsvg.se/download/18.1e68dc616c8f5637c7a03f6/1566207945716/Rutin%20f%C3%B6r%20in-%20och%20utskrivning%20fr%C3%A5n%20sluten%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20samt%20IT-tj%C3%A4nsten%20SAMSA.pdf
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uppföljningsmöte och har ansvaret för att följa upp de insatser som dokumenterats i 
SIP. Plats och datum för uppföljning ska dokumenteras i SIP. 
 

Dokumentation 
I SIP dokumenteras de behov, mål och insatser som ska samordnas, ansvar och 
kontaktpersoner. Inför den samordnade individuella planeringen och uppföljningen är 
det bra att ha utsett vem som dokumenterar, om det inte är den person som har 
sammankallat till mötet. 
Det är viktigt att dokumentationen blir tydlig och funktionell för alla deltagare och den 
enskilde. Finns möjligheten att dokumentera SIP, via stor skärm eller på annat sätt, 
så att alla ser vad som skrivs är det att föredra. 
SIP ersätter inte den dokumentation som respektive huvudman och inbjudna aktörer 
är skyldig att göra. 
Alla får en kopia av SIP för den egna dokumentationen. Originalet lämnas till den 
enskilde.  
 

In- och utskrivningsprocessen 
Upprättande av SIP sker av huvudansvarig fast vårdkontakt. 
 

Genomförande av insatserna 
Efter den samordnade individuella planeringen ansvarar varje huvudman, inbjudna 
aktörer och den enskilde för att utföra sina insatser enligt SIP. Om den enskildes 
livssituation förändras väsentligt, innan den planerade uppföljningen, ska 
huvudansvarig för SIP sammankalla berörda och den enskilde för att följa upp 
arbetet. 
 

Följ upp 
En SIP ska följas upp. Den enskildes behov och formen av insatser som avgör hur 
och när uppföljning ska ske. Under uppföljningen utgår man ifrån upprättad SIP.  
Har den enskilde fortsatt behov av insatser från de båda huvudmännen, behöver den 
enskilde fortfarande en SIP och SIP ska då inte avslutas. Man reviderar tidigare SIP 
och bokar ny tid för uppföljning. Har huvudmålet påtagligt förändrats och fortsatt 
behov från de båda huvudmännen finns, kan det finnas skäl att avsluta upprättad SIP 
och starta om SIP-processen.  
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Avslutning 
SIP-processen avslutas: 

• när den enskilde inte längre har behov av insatser från båda huvudmännen för 
att nå det långsiktiga målet  

• när nya behov av insatser från de båda huvudmännen inte förväntas uppstå 
inom den närmaste tiden 

• när den enskilde drar tillbaka sitt samtycke 
 
Det är viktigt för alla involverade, såväl den enskilde samt övriga aktörer, att få veta 
när SIP inte längre gäller. 
 
När SIP avslutas ansvarar var och en, för att detta dokumenteras i respektive 
verksamhets dokumentationssystem 
 
Kostnader för den enskilde 
En samordnad individuell planering och upprättande av SIP är inte att betrakta som 
ett vårdbesök inom Västra Götalandsregionen och kommunen, utan utgör en 
planering och är därmed avgiftsfritt för den enskilde. 
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Samtycke  
För att berörda verksamheter på bästa sätt ska kunna samverka kring mig, samtycker jag till att 
dessa får utbyta information utan hinder av sekretess. Samtycket gäller för den samordning av 
insatser som nu startar. Det kan exempelvis handla om kontakter per telefon och vid upprättandet 
av min SIP, (samordnad individuell plan). Samtycket gäller bara information som är viktig för att de 
samverkande verksamheterna på bästa sätt ska kunna hjälpa mig och jag kan när som helst återkalla 
samtycket. 

 

Samtycket gäller följande verksamheter 

                    

                    

                    
 

Den enskilde 
Namn  Personnummer  
             

Adress  Telefonnummer 
             

Underskrift   
 

 

Vårdnadshavare/förvaltare 
Telefonnummer  Telefonnummer 
             

Namn    Namn  
              
Underskrift  Underskrift 

 

Samtycke inhämtat av 
Namn  Funktion/verksamhet  Kontaktuppgifter 
                    

 
Samtycket ska förvaras som en sekretesshandling. 

Datum för inhämtat samtycke  Samtycket upphör/omprövas 

Datum        Datum       
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Kallelse/inbjudan till samordnad individuell planering 
Samordnad individuell planering för 

Namn  Personnummer  
             

Datum och tid   Plats  
             

Övrigt        
 

Syfte och frågor 
Ta fram en ny SIP  Följa upp en tidigare SIP    

Syfte – Varför ska vi träffas? 
 
 
 

Vilka frågor ska vi prata om? 
 

 
 

Huvudansvarig för SIP 
Namn  Funktion/verksamhet 
             

Telefon  E-post 
            

 

Kallade och inbjudna 
Den enskilde har lämnat samtycke till att kallade/inbjudna personer deltar när planen upprättas. 
Svara på inbjudan senast        
Namn  Funktion/relation/verksamhet  Kontaktuppgifter 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Välkommen! 



2020-01-30  
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Samordnad Individuell Plan  
SIP samlar dina behov, ditt egenansvar och insatser på ett ställe. Vi fyller i och följer upp planen 
tillsammans. Du har kvar planen hemma hos dig. Alla gröna avsnitt ifylls innan SIP-mötet och de blå 
avsnitten ifylls under SIP-mötet det röda på uppföljning. 

 

Planen tillhör 
Namn  Personnummer 
             

Telefon  Adress 
             

Ort  Datum för SIP-möte 

       
      
 

Vårdnadshavare/ förvaltare 
Namn   
            

Kontaktuppgifter 
      
   

Huvudansvarig för SIP  
Namn  Verksamhet 
            

Kontaktuppgifter 
      

 

Långsiktig målsättning – Detta är viktigt för mig?  

Den enskildes (och närståendes synpunkter)  

  

  

Långsiktig målsättning – Detta är viktigt för dig?  

De professionellas synpunkter  

  

Vilka behov har jag som kräver insatser?  



2020-01-30  
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Utifrån dessa behov ska varje verksamhet fundera på vad man kan bidra med för att dem enskilde ska 
kunna nå det långsiktiga målet 

 

 

Vad kan jag ta egenansvar för?  
Även den enskilde ska fundera över vad hen kan bidra med för att nå det långsiktiga målet 

 

 

Gemensamt långsiktigt mål   

Specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt, tidsatt  

 

Kortsiktiga mål: Vad 
är viktigt för mig på 
kort sikt? 

Insatser/åtgärder: 
Vad ska göras och 
när? 

Ansvarig: Vem 
ska göra det? 

Uppföljning 

SMARTA mål              

Specifika              

Mätbara              

Accepterade              

Realistiska              

Tidsatta              

                   

    

Uppföljning  

Plats  Datum 
och 
tid 

 

             

Kallade/inbjudna  
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Samordnad individuell plan enligt SoL och HSL, sedan 2010 

Enligt 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och 16 kap 4 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), förkortad HSL, ska kommunen tillsammans med regionen 
upprätta en individuell plan, när den enskilde har behov av insatser både från 
socialtjänsten och från hälso- och sjukvården. Planen ska upprättas om kommunen eller 
regionen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, 
och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas 
utan dröjsmål. 

Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska 
ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte 
motsätter sig det. Lag (2019:909). 

Samordnad individuell plan enligt Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso-och sjukvård, sedan 2018 

Enligt Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag 2017:612), 
ska en samordnad individuell planering genomföras av representanter för de enheter 
som ansvarar för insatserna, om patienten efter utskrivningen behöver insatser från 
både region och kommun i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. 

Om insatser behövs från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården, ska även 
den regionsfinansierade öppna vården medverka i den samordnade individuella 
planeringen.  

Vid den samordnade individuella planeringen ska enheterna upprätta en individuell plan 
i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § tredje och fjärde styckena hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § andra och tredje styckena socialtjänstlagen 
(2001:453).  

Planen ska, när det är möjligt, upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska 
ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte 
motsätter sig det.  

Av planen ska det framgå  
   1. vilka insatser som behövs,  
   2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 
   3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen, och 
   4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag 
(2019:909). 
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1 Varför behövs samordnad individuell plan? (SIP) 
Dagens specialisering inom hälsa, vård och omsorg samt mångfalden av utförare ställer höga krav på 
professionerna kring effektiv samordning. För den enskilde kan det vara otydligt vad olika 
verksamheter gör eller planerar att göra.  
SIP-processen1 startar i och med att ett behov av samordning upptäcks och pågår till dess individens 
behov av samordning inte längre kvarstår. SIP-processen gör att enskilda och deras närstående blir 
delaktiga i planeringen av insatser från de två huvudmännen, kommun och region samt övrigt 
inbjudna aktörer.  
 
Insatserna dokumenteras i SIP2, som gör det tydligt för den enskilde vad de olika verksamheterna 
ansvarar för, vad den enskilde själv ansvarar för utifrån egenvårdsprincipen samt vilka 
kontaktpersoner den enskilde har i de olika verksamheterna. Kallelse3 till samordnad individuell 
planering och upprättande av SIP kan endast ske med den enskildes samtycke4. 
 
1:1 Syfte och mål 
Bestämmelserna i lagstiftningarna om SIP syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen 
så att alla, oavsett ålder, ska få sina behov tillgodosedda av hälsa, vård och omsorg. 
 
Denna riktlinje ska genom förbättrad samordning ge ökat inflytande och delaktighet för de enskilda 
som har behov av stöd och samordning i form av en SIP. Den ska ge den enskilde, närstående, 
berörda hälsa, vård- och omsorgsgivare samt övrigt inbjudna aktörer en helhetsbild av den enskildes 
behov och situation.  
  
SIP-processen syftar till:  

• stärkt psykisk och fysisk hälsa samt livskvalité för den enskilde 
• effektivt samt hållbart användande av våra gemensamma välfärdsresurser 

 
SIP-processen har som mål att: 

• uppnå genuin delaktighet, såväl i hälsa, vård och omsorg som delaktighet i samhället och 
därmed uppnå en personcentrerad hälsa, vård och omsorg 

• stärka den enskildes/närstående förmåga att förstå och engagera sig i sina insatser 
(medskapande) 

• ge bästa förutsättningar för att insatta välfärdsresurser ska få avsedd effekt och minska 
risken att insater upprepas i onödan 

 
 
1. Bilaga 1 SIP-processen 

2. Bilaga 4 Samordnad individuell plan  

3. Bilaga 3 Kallelse till Samordand individuell planering  
4. Bilaga 2 Samtycke till Samordnad individuell planering och plan 
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1.2  Samarbetet mellan huvudmännen och övriga aktörer ska kännetecknas av att: 
 

• den enskildes behov, inflytande och delaktighet alltid är utgångspunkt för hälsa, vård och 
omsorg.  

• utifrån den enskildes perspektiv ska hälsa, vård och omsorg vara lättillgänglig, effektiv och 
säker med god kvalitet och gott bemötande. 

• varje medarbetare aktivt bidrar med sin kunskap och kompetens samt samarbetar så att 
insatserna för hälsa, vård och omsorg upplevs som en välfungerande helhet. 
 

1.3 Specifikt för SIP är att: 
• den gäller barn och vuxna oavsett ålder och ärendekomplexitet 

• den enskildes delaktighet och inflytande är central  

• det är den enskildes situation, erfarenhet och önskemål som utgör utgångspunkten för 
planeringen, i kombination med professionens bedömning och alternativ som finns utifrån 
bästa tillgängliga kunskap 

• den ska säkerställa att huvudmännen, tillsammans med inbjudna aktörer och den enskilde 
samarbetar och samverkar på ett sätt som främjar den enskildes hälsa, samt tillgodoser en 
god och jämlik vård och omsorg utifrån det samlade behovet av insatser 

• den enskilde känner till huvudmännens ansvar och vilka krav den enskilde kan ställa på dem 
samt vilket ansvar den själv enskilde har 

• det är huvudmännen som har ansvaret för att samordna insatserna  
• huvudmännen, tillsammans med inbjudna aktörer och den enskilde samordnar sina insatser 

och ansvar i ett gemensamt dokument 
• uppföljning sker gemensamt.  
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2 Lagstadgad SIP- viktiga skillnader mellan de olika lagarna 
Det finns några viktiga skillnader i de olika lagarna. SIP-processen är den samma men vissa skillnader 
finns i tillämpningen.  
 

1 Enligt Regeringens proposition 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor m.m. sid. 22 
 
3 Överenskommelser i Västra Götaland  
 
3:1 SIP mellan kommun- och regionfinansierad hälso- och sjukvård  
Utöver ovanstående lagstiftning i Hälso- och sjukvårdslagen, 16 kapitlet 4§ och Socialtjänstlagen 2 
kapitlet 7§, ska kommunen tillsammans med regionen upprätta en SIP, när den enskilde har behov av 
insatser från både kommunalt finansierad och regionfinansierad hälso- och sjukvård.  
 
SIP ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få 
sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. 
 

 
 

Socialtjänstlagen 2 kap. 7 § och  
Hälso- och sjukvårdslagen 16 kap 4 
§ 

Lagen om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso-och sjukvård 4 kap 1-
3§§ 

Parter som enligt 
lag ska medverka 

Socialtjänst och regionfinansierade 
hälso- och sjukvård1 

 

Enhet inom socialtjänsten och/eller den 
kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården och den regionfinansierade 
öppna hälso- och sjukvården 

När en samordnad 
individuell plan ska 
upprättas enligt lag 

Den samordnade individuella 
planen ska upprättas om 
kommunen eller regionen bedömer 
att den behövs för att den enskilde 
ska få sina behov tillgodosedda, och 
om den enskilde samtycker till att 
den upprättas. 

Om patienten efter utskrivningen 
behöver insatser från både region och 
kommun i form av hälso- och sjukvård 
eller socialtjänst, ska en samordnad 
individuell planering genomföras av 
representanter för de enheter som 
ansvarar för insatserna.  
 
Om insatser behövs från den kommunalt 
finansierade hälso- och sjukvården, ska 
även den regionfinansierade öppna 
vården medverka i den samordnade 
individuella planeringen. 
 
Vid den samordnade individuella 
planeringen ska enheterna upprätta en 
individuell plan. Planen får upprättas om 
patienten samtycker till det. 

Sammankallande 
enligt lag 

Sammankallande är den inom 
socialtjänst eller  den 
regionfinansierade öppna vården 
som ser behovet. 
 
 

Sammankallande är huvudansvarig Fast 
vårdkontakt i  den regionfinansierade 
öppna vården. 
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3:2 SIP med alla skolformer 
Bestämelserna om SIP regleras i ovanstående lagstiftning, Hälso- och sjukvårdslagen, 16 kapitlet 4§ 
och Socialtjänstlagen 2 kapitlet 7§. 
I Västra Götaland omfattas även skolan (samtliga förskole- och skolformer), som likställd 
samverkanspart, så som socialtjänst och regionfinansierad hälso- och sjukvård enligt nämnda lagar. 
 
Åtagandet innebär en skyldighet att vid behov initiera och kalla till samordnad indivuduell planering 
samt skyldighet att medverka i samordnad individuell planering och plan samt uppföljningsmöten. 
 
 
4 Kommuner och region avsvarar för att arbeta enligt SIP-processen  
Kommuner och region ansvarar för att bedöma om den enskilde behöver en SIP och det ansvaret är 
långtgående. Under den samordnade individuella planeringen klargörs vilka insatser den enskilde 
behöver från respektive huvudman och övriga inbjudna. Även om insatser ska samordnas är det 
viktigt att komma ihåg att ingen verksamhet har rätt att besluta om någon annan verksamhets 
insatser. Respektive huvudman kan bli kallad till samordnad individuell planering utan att den 
enskilde behöver vara känd hos huvudmannen. 
 
4.1 När den enskilde inte är känd hos en verksamhet 
I det fall den enskilde inte är känd hos en verksamhet är det upp till huvudmannen att avgöra vem 
som ska medverka på den samordnade individuella planeringen. Skyldigheten att medverka i den 
samordnade individuella planeringen gäller då huvudmännen inte en enskild verksamhet.  
 
Om en verksamhet fått en kallelse och inte är rätt instans så åligger det verksamheten att inom 
huvudmannen hitta rätt instans/verksamhet.  
 
Den verksamhet som är kallad kontaktar den som kallar till samordnad individuell planering för att 
klargöra behovet, om det är otydligt, och meddelar därefter den som kallade vem/vilken 
instans/verksamhet som kommer att delta på den samordnade individuella planeringen.  
 
Om den som mottagit kallelsen till samordnad individuell planering inte hittar någon annan som ska 
delta, åligger det mottagaren av kallelsen att delta på den samordnade individuella planeringen. 
 

 
 
4.2 Avvikelse 
Om en huvudman inte deltar i SIP-processen ska det rapporteras som en avvikelse enligt rutin för 
avvikelser i samverkan.  
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4.3 SIP-processen ska starta utan dröjsmål 
SIP-processen ska starta utan dröjsmål, vilket ofta innebär inom några dagar från att behovet är 
upptäckt och bedömt. Det är viktigt att den enskildes behov avgör när den samordnade individuella 
planeringen hålls. Ibland kan det vara nödvändigt med en omedelbar planeringsinsats, ibland kan det 
vara av vikt att hitta en tid som passar de som har god kännedom om den enskilde.  
 
4.4 SIP-processen ska hanteras i gällande IT-tjänst 
SIP-processen ska i första hand hanteras i gällande IT-tjänst, i andra hand används de mallar som 
finns framtagna i Västra Götaland, se bilagor.  
 
4.5 Uppföljning 
Kvantitativa indikatorer är uppfyllande av satta mål i Gemensam riktlinje för in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård samt satta mål för Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra 
Götaland. 
Kvalitén av upplevd SIP följs upp av årlig brukarrevision och SIP-kollen 
 
5 Begreppsförklaring 
5.1 Samordnad individuell plan 
Enligt Socialstyrelsens termbank kan termerna individuell plan enligt socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen och samordnad individuell plan användas synonymt. I denna riktlinje används 
bergreppet samordnad individuell plan (SIP).  
 
5.2 Samordnad individuell planering 
 Enligt Socialstyrelsen är syftet med samordnad individuell planering att ta fram en samordnad 
individuell plan (SIP). I denna riktlinje används samordnad individuell planering istället för SIP-möte. 
 
5.3 SIP-procesen 
I denna riktlinje används begreppet SIP-processen för att beskriva processen och det 
personcentrerade arbetssättet som leder fram till en samordnad individuell planering och 
upprättande av SIP. 
 
5.4 Inbjudna aktörer 
I en SIP-process finns andra viktiga än huvudmännen, kommun och region. Det finns inget som 
hindrar att andra aktörer är med i arbetet med SIP, även om de inte omnämns i lagstiftningen. Dessa 
kan t.ex. vara närstående, Försäkringskassan, Statens institutionsstyrelse (SiS) eller andra 
verksamheter som är involverade. I denna riktlinje används begreppet inbjudna aktörer 
 
5.5 Närstående 
Begreppet närstående ska här ges en vid innebörd och förutom familj och släktingar även omfatta 
andra som den enskilde har en nära personlig relation till. 
 
5.6 Behov  
Enligt lagstiftning i Hälso- och sjukvårdslagen, 16 kapitlet 4§ och Socialtjänstlagen 2 kapitlet 7§ ska en 
SIP ska bara upprättas om den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. 
Bedömningen av om ett sådant behov föreligger ska göras i varje enskilt fall utifrån det som 
framkommer i kontakten med den enskilde och övriga uppgifter om dennes hälsotillstånd och sociala 
situation. Den enskildes och de närståendes uppfattning om behovet bör tillmätas stor betydelse. 
Skyldigheten för kommun och region att samplanera är inte begränsad till enskilda med stora och 
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omfattande behov, utan gäller alltid när någon har behov av insatser från både kommunen och 
region och dessa insatser behöver samordnas. Detta innebär att de planer som upprättas i hög grad 
kan variera i omfattning beroende på de enskildas behov. 
 
6 Avgränsning 
De två huvudmännen är kommun och region. Denna riktlinje reglerar respektive huvudmans 
åtaganden och inte huvudmännens interna organisering och ansvarsfördelning.  
 
7 Undantag 
För patienter som vid utskrivning från slutenvården behöver insatser i samband med öppen 
psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård, ska planeringen i stället genomföras enligt 
bestämmelserna om en samordnad vårdplan i 7 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 
12 a § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. 
 
 
 
 
 
  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19911128-om-psykiatrisk-tvangsvard_sfs-1991-1128
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19911129-om-rattspsykiatrisk-vard_sfs-1991-1129
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Bilaga 1: SIP-processen 
Bilaga 2: Samtycke  
Bilaga 3: Kallelse till samordnad individuell planering  
Bilaga 4: Samordnad individuell plan (SIP) 
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Socialförvaltningen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Veronica Tindvall 

Ärende: Ansökan om Länsstyrelsens § 37-medel för bostadsprojekt 
nyanlända Hjärterum 

Diarienummer: SOC 0031/20 

 

Bostadsprojekt nyanlända Hjärterum 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningschefen får i uppdrag att ansöka om § 37-medel hos Länsstyrelsen i syfte att 
driva bostadsprojekt Hjärterum i samverkan med Göteborgs Räddningsmission och Öckerö 
Fastigheter.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Öckerö kommun är sedan våren 2016 ålagd att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd 
enligt Bosättningslagen (2016:38). Kommunen skall erbjuda bostad under den tvååriga 
etableringsperioden för samtliga anvisade individer. Antal anvisningar fastställs hos 
Länsstyrelsen inför varje nytt år. Mellan 2016 - 2019 har Öckerö kommun mottagit 197 
individer. 2020 är antalet för mottagande satt till 27 personer.  
 
Under 2020 och framåt står Öckerö kommun inför en svår situation i att kunna lösa 
bostadsfrågan för nyanlända på ett långsiktigt sätt. De 27 personer som anvisas till 
kommunen under 2020 har i nuläget bostad under den tvååriga etableringsperioden, men 
efter det kan det bli svårt för dem att hitta bostad. Utöver dessa individer riskerar 
barnfamiljer och ensamhushåll att stå utan bostad när etableringsperioden tar slut och 
därmed även hyresavtalet på nuvarande bostad. Dessa personer behandlas då som vanliga 
kommuninvånare och förväntas ordna med bostad på egen hand. De nyanlända saknar ofta 
de nätverk och sociala skyddsnät som de som bott i Sverige länge har och för många är det 
en stor stress att hitta bostad. Det innebär att familjerna riskerar att stå utan bostad och sett 
till barnen i dessa familjer uppstår en situation som kan riskera barnens välbefinnande och 
utveckling. Det blir även en ökad arbetsbelastning på kommunens socialkontor som efter 
etableringsperiodens slut är de som får ansvar för de nyanlända. 
 
För att förhindra framtida problem för kommunen såväl som för de nyanlända har 
etableringsenheten försökt hitta alternativa boendelösningar som är hållbara och 
långsiktiga. Arbetet sker i nära samverkan med politiken för att säkerställa en bred 
förankring i de förslag till beslut som arbetas fram.  
 
Ett alternativ som förväntas kunna bidra till en lösning är att starta upp projekt 
Hjärterum tillsammans med Göteborgs Räddningsmission. Ett projekt som 
Göteborgs Räddningsmission har drivit tillsammans med Göteborgs Stad och har en 
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väl fungerande verksamhet uppbyggd kring. Hjärterum bygger kortfattat på att Göteborgs 
Räddningsmission i samverkan med civilsamhället och fastighetsägare fungerar som 
mellanhyresgäst och i sin tur hyr ut bostaden till nyanländ individ/familj. Öckerö kommun 
matchar och fördelar individer/familjer i behov av bostad och därefter sköter Göteborgs 
Räddningsmission hyresavtal, tillsyn och avslut.  
 
En förutsättning för projektets uppstart är att Öckerö kommun beviljas § 37-medel av 
Länsstyrelsen för ändamålet. Ansökan sker under april månad och avser perioden juli 2020 
- december 2021 (18 månader). Detta möjliggör en uppbyggnad av samverkansprojektet och 
möjliggör även en utvärdering för att kunna fatta beslut om en eventuell fortsatt samverkan 
efter projekttidens slut. Målgrupp för projektet är nyanlända personer/familjer med 
uppehållstillstånd och ensamkommande barn med uppehållstillstånd.  
 
Etableringsenheten ansökte om medel hos Länsstyrelsen 2019 för att påbörja arbetet med 
Hjärterum, men fick avslag på ansökan på grund av medelsbrist. Beslut om att ansöka 2019 
fattades i kommunstyrelsen, KS 0059-19. 
 
Beredning 
En förutsättning för att föreslagen ansökan ska kunna fullföljas enligt lagd plan är att det 
fastställt att Lag om offentlig upphandling (2016:1145) ej är att tillämpa i detta 
sammanhang. En utredning har gjorts och LOU är inte aktuellt. 
 
Bakgrund - anskaffande av bostäder för nyanlända inom Öckerö kommun 
Etableringsenheten har sedan våren 2016 ordnat bostäder för nyanlända genom att: 

• hyra 3 fastigheter/villor utanför ordinarie bestånd hos ÖFAB,  
• hyra privata fastigheter/lägenheter/stugor och som kommun agera mellanhyresvärd 

alt. teckna en garantiförbindelse kring hyra och eventuell skadegörelse 
• hyra modulfastighet för uthyrning som lägenhet i kollektiv 
• hyra hotellfastighet på Västra Vägen 67 Hönö för uthyrning som lägenhet i kollektiv. 
• överta korttidsboendet på Hedens By 
• bygga en ny modul med kollektiv för 8 personer samt en lägenhet med 3 rok, klar för 

inflytt senast april 2020 
 

Etableringsenheten arbetar aktivt för att möjliggöra en övergång till förstahandskontrakt 
mellan nyanländ och hyresvärd i så många fall som möjligt. Etableringsenheten ger 
dessutom varje nyanländ vuxen en kurs i bostadssökande, muntligt med tolk samt skriftligt 
på flera språk. Det ges även personligt stöd i att praktiskt söka bostad i hela landet.  
 
Aktuell situation - bostäder för nyanlända i Öckerö kommun 
Öckerö kommun har idag ca 150 nyanlända invånare. I gruppen inkluderas mottagna enligt 
Bosättningslagen, ett 10-tal anknytningsärenden som idag bor i kommunen samt ca 25 
ensamkommande unga vuxna (majoriteten med uppehållstillstånd enligt den nya 
gymnasielagen och några fortfarande asylsökande). Under 2020 kommer 27 nyanlända 
anvisas till Öckerö kommun enligt Bosättningslagen.  
 

Öckerö kommun erbjuder nyanlända bostad under den 2-åriga etableringsperioden.  
Efter detta behandlas den nyanlände som en vanlig kommunmedborgare och förväntas hitta 
en bostad på egen hand. Flertalet hittar egna lösningar genom privata hyresvärdar eller 
genom att flytta till annan kommun. Under 2019 har dock flertalet familjer inte kunnat lösa 
bostadssituationen och vänt sig till kommunens socialkontor med ansökan om hjälp till 
boende akut. Bedömningen är att kommunen under 2020 riskerar att ha en liknande 
situation för flertalet familjer. I ett värsta scenario står flera utav våra nyanlända 
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barnfamiljer utan tak över huvudet under året som kommer. Dessutom finns ett antal 
ensamkommande ungdomar, som fått tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) via gymnasielagen, 
som saknar bostad.  
 
Sammantaget riskerar ett antal personer som avslutar sin etableringsperiod att stå utan 
bostad under 2020 och framåt. Behovet av att hitta långsiktiga lösningar är stort.  
 
Göteborgs Räddningsmission och Hjärterum 
Göteborgs Räddningsmission är en ideell förening som driver socialt arbete med kristen 
grund. Föreningen leds av 27 kyrkor runt om i Göteborg med omnejd. Göteborgs 
Räddningsmission driver bostadsprojektet Hjärterum och sedan 2017 har ett 
samverkansprojekt genom § 37-medel från Länsstyrelsen drivits tillsammans med 
Göteborgs Stad. Detta innebär att man under några år har kunnat arbeta fram en 
verksamhet som idag beskrivs fungera effektivt och väl. Under perioden 2017 - 2019 kunde 
270 personer beredas en bostad genom Hjärterum Göteborg.  
 
Göteborgs Räddningsmission har i kontakt med Öckerö kommuns etableringsenhet visat ett 
intresse för att bygga upp Hjärterum inom Öckerö kommun. En avstämning har gjorts med 
styrgruppen för projektet i Göteborg och man ställer sig där positiv till att Hjärterum även 
engagerar sig för Öckerö kommun - något som förväntas avlasta Göteborgs Stad som är en 
kommun många nyanlända väljer att själva bosätta sig i. Göteborgs Räddningsmission har 
ett brett kontaktnät inom Öckerö kommun och i de många församlingar som finns här. De 
bedöms dessutom ha ett stort förtroendekapital hos många kommuninvånare, vilket ger en 
förhoppning om att fler fastighetsägare ska välja att hyra ut en bostad än tidigare då 
Hjärterum finns med som ansvarig verksamhet.  
 
Hjärterum bygger kortfattat på att Göteborgs Räddningsmission i samverkan med 
civilsamhället och fastighetsägare fungerar som mellanhyresgäst och i sin tur hyr ut 
bostaden till nyanländ individ/familj. Det är Hjärterum som genom sitt kontaktnät hittar 
bostäder att erbjuda målgruppen. Öckerö kommun matchar och fördelar individer/familjer i 
behov av bostad och därefter sköter Göteborgs Räddningsmission hyresavtal, tillsyn och 
avslut.  
 
Föreslagen ansökan om § 37-medel hos Länsstyrelsen innebär att Öckerö kommun ansöker 
om medel för att kunna driva projekt Hjärterum inom kommunen. Om ansökan beviljas 
kommer Öckerö kommun att ingå ett IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) med Göteborgs 
Räddningsmission. Projektet kommer att drivas som ett externt projekt där Öckerö 
kommun är projektägare och redovisar resultat till Länsstyrelsen. Göteborgs 
Räddningsmission och Öckerö fastigheter blir samverkanspart i projektet och har 
representanter i styrgruppen tillsammans med Öckerö kommun.  
 
§ 37-medel hos Länsstyrelsen 
Länsstyrelserna får lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för insatser för 
att underlätta bosättning samt skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för 
nyanlända och/eller ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan 
kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i 
samhället. 

Beredskap står i detta sammanhang för politisk vilja och organisatorisk förmåga och 
mottagningskapacitet för tillgång till bostäder, praktik, utbildning och arbete. Insatser som 
syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats 
uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå enligt 16 c – 16 h i §§ lagen 
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(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige är 
särskilt prioriterade. Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner och 
mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället är 
prioriterade. 

Målgrupper för insatserna 2020: 

Enligt 37 § i ersättningsförordningen (2010:1122) är målgruppen för insatserna nyanlända 
och/eller ensamkommande barn. Personer som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för 
studier på gymnasial nivå kan också omfattas av insatserna. 

I kategorin nyanlända ingår: 

• Personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar 
• Personer som beviljats uppehållstillstånd av flyktingliknande skäl 
• Kvotflyktingar 
• Anhöriga till ovanstående grupper 

§ 37-medel kan inte beviljas för insatser riktade till vuxna asylsökande eller asylsökande 
barn i familj. 

Ansökan för 2020 skall vara Länsstyrelsen i Västra Götaland tillhanda senast 8 april 2020. 
Arbetet med ansökan har påbörjats hos Etableringsenheten och slutförs under förutsättning 
att beslut fattas i Socialnämnden om att fullfölja ansökan.  
 
Ekonomi 
I planerad ansökan om § 37-medel ingår ekonomiska poster enligt följande; 
 
Kostnadsslag År 2020 År 2021 Totalt   
Externa tjänster (typ av köpt tjänst) 
Reklambyrå, jurist, byggtekniskt/ekonomiskt stöd till uthyrare 

10.000 50.000 60.000 

Lönekostnader (inklusive lönebikostnader). Ange antal personer och 
månadslön inklusive lönebikostnad. 
1 person på 50 % lön 24402 kr och 1 person på 25 % lön 12385 kr  
0,1 kommunikatör (lönerevision med 2,3 % gjord den 1 april 2019) 

217000 
 
 

494500 711 500 
 

Overheadkostnader (max 15 %) 
Göteborgs Räddningsmission 15 % 

32550 74 175 106 725 

Lokalkostnader (kostnader för externt hyrda lokaler) 
      

                  

Material mm. (specificera typ av material) 
      

3000 10.000 13000 

Resekostnader  
Bilresekostnader, leasingavtal 

3000 15.000 18000 

Summa 
265 550 643 675 909 225 

 
Enligt ansökan beräknas vi kunna finansiera 25 % av en tjänst inom Hjärterum med 
projektmedel. Vi behöver även finansiera en post för särskilda kostnader från kommunens 
befintliga medel. Detta kan exempelvis vara kostnader som uppkommer vid eventuellt 
behov av att återställa en bostad.  
 
 
Bedömning 
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Under 2020 och framåt står Öckerö kommun inför en svår situation i att kunna lösa 
bostadsfrågan för nyanlända på ett långsiktigt sätt. Med rådande situation krävs flera 
parallella spår.  
 
De 27 personer som anvisas till kommunen under 2020 har i nuläget bostad under den 
tvååriga etableringsperioden, men efter det kan det bli svårt för dem att hitta en långsiktig 
lösning. Inom gruppen finns fler kvotflyktingar än tidigare och för dem kan det krävas mer 
arbete beroende på hur deras liv i hemlandet har sett ut. Bland annat är en del personer 
analfabeter vilket innebär stora utmaningar. Dessutom finns ett antal ensamkommande 
ungdomar, som fått tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) via gymnasielagen, som saknar 
bostad. 
 
Utöver dessa individer riskerar barnfamiljer och ensamhushåll vars etableringsperiod löper 
ut relativt snart att stå utan bostad vid den tvååriga etableringsperiodens slut. Dessa 
personer behandlas då som en vanlig kommuninvånare och förväntas ordna med bostad på 
egen hand. Det blir även en ökad arbetsbelastning på kommunens socialkontor som efter 
etableringsperiodens slut är de som får ansvar för de nyanlända. Det innebär att såväl 
familjerna som ensamkommande riskerar att stå utan bostad framöver och sett till barnen i 
dessa familjer uppstår en situation som kan riskera barnens välbefinnande och utveckling. 
Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari och det är därför mer angeläget än någonsin att 
se till barnets bästa när det gäller möjlighet till ett fullgott liv och utveckling. Sverige har 
sedan tidigare fått kritik från FN gällande situationen för ensamkommande flyktingbarn. 
Inom Etableringsenheten möter vi många nyanlända som är mycket stressade över att hitta 
bostad, vilket påverkar deras möjligheter till integrering i samhället negativt.  
 
Projekt Hjärterum bedöms kunna bli en viktig pusselbit i att hitta bra och trygga 
bostadslösningar för flera av de nyanlända. Hur stort antal bostadslösningar projektet kan 
erbjuda är svårt att bedöma. Dock kan konstateras att civilsamhället inom Öckerö kommun 
tidigare har visat sig vara en stark resurs i att hjälpa våra nyanlända på olika sätt. Med 
Göteborgs Räddningsmission som drivande i projektet finns stort hopp om att fler 
kommuninvånare ska ta steget och hyra ut en bostad.  
 
Viktigt är att kunna bygga upp Hjärterum Öckerö med projektmedel för att i nästa steg 
kunna göra en utvärdering och en bedömning av om detta kan bli en mer långsiktig 
samverkan genom kommunala medel. En fördel för Öckerö är att Hjärterum redan finns 
och verkar i Göteborg. Detta bedöms förkorta uppstarten i projektet på Öckerö och göra att 
man kan gå mer direkt på anskaffandet av bostäder att förmedla. Etableringsenheten ser 
stora fördelar i en ansökan om § 37- medel för projekt Hjärterum och är förberedda att 
driva projektet.  
 
Expediering av beslut 
Förvaltningschef, Malin Tisell 
Enhetschef, etablerings- och arbetsmarknadsenheten, Veronica Tindvall 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
Veronica Tindvall 
Enhetschef Etablerings- och arbetsmarknadsenheten 
2020-03-11 
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REDOVISNING AV BEVILJADE BESLUT OM SÄRSKILT BOENDE 
ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN SOM ÄNNU INTE HAR 
VERKSTÄLLTS 

 
BESLUTSDATUM DEN ENSKILDE BEFINNER SIG IDAG 

 
Boende med somatisk inriktning 
2019-11-12 SÄBO GBG (valt att vänta till april) 
2020-01-20 Hemma (är erbjuden) 
2020-01-30 Korttid (är erbjuden) 
2020-01-31 Hemma (är erbjuden) 
2020-02-11 Hemma 
2020-02-14 Hemma 
2020-02-19 Hemma 
 
Boende med demens inriktning 
Ingen som väntar 
 
2020-03-09 
Micael Marcussen 
Biståndsbedömare 



 

Öckerö 

 
Förkortningslista 
Socialnämnden 

 
 
1 1:e soc.sek  1:e socialsekreterare 
A AT  Arbetsterapeut 

ACT  Assertive Community Treatment 
AKK  Alternativ och kompletterande kommunikation 
APT  Arbetsplatsträff 

B BBIC  Barns behov i centrum 
BNK  Barnneuropsykiatri 
BNP  Bruttonationalprodukt 
BrB   Brottsbalken 
BRG  Business Reigon Göteborg 
BRP  Bruttoregionprodukt 
BUP  Barn- och ungdomspsykiatri 

E EC   Enhetschef 
EFPIA European Federation of Pharmaceutical Industries and 

Associations 
ESOMAR European Society for Opinion and Marketing Research 

F FACT  Flexibel ACT 
FB  Föräldrabalken 
FL   Förvaltningslagen  
FoU  Forskning och utveckling 
FR  Förvaltningsrätten 

G GR  Göteborgsregionen 
H HD   Högsta domstolen 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 
HR  Hovrätten 
HSL   Hälso- och sjukvårdslag 
HVB  Hem för vård eller boende 

I IBIC  Individens behov I centrum 
ICC International Chamber of Commerce (Näringslivets 

världsorganisation) 
IFO/FH  Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 
IFO/FS  Individ- och familjeomsorg samt funktionsstöd 
IOP  Idéburet offentligt partnerskap 
IVD  In vitro-diagnostik 
IVDR 2017/746 The European Union In-vitro Diagnostics Regulation 

2017/746 
IVO  Inspektionen för vård och omsorg 

J JO  Justidieombudsmannens beslut 
K KBT  Kognitiv beteendeterapi 

KomL/KL   Kommunallagen 
 KPB  Kostnad per brukare 

KR  Kammarrätten 
L LAS   Lag om anställningsskydd 

LBEV  Lag om brandfarliga och explosiva varor 
LGS  Ledningsgruppen för samverkan (Vårdsamverkan I Västra 

Götaland)  
LIF Läkemedlsindustriföreningen 
LOU  Lag om offentlig upphandling 
LOV  Lag om valfrihetssystem 
LSO  Lag om skydd mot olyckor 
LSS  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 



LTLP  Lag om tobak och liknande produkter 
LUL   Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM  Lagen om vård av missbrukare 
LVU   Lagen om vård av unga 

M MAS  Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
MDR 2017/745 The European Union Medicval Device Regulation 

2017/745 
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

N NOSAM  Närområdessamverkan 
NPÖ  Nationell patientöversikt 
NSPHIG  Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg. 

O OF  Omsorger om personer med funktionsnedsättning 
OSL   Offentlighets och sekretesslagen 

P Pbb  Prisbasbelopp 
PKV  Prisindex för kommunal verksamhet 
Prop.  Proposition 
PUT  Permanent uppehållstillstånd 

R RACT  Resursgrupps-ACT 
 RMI  Riskminimeringsinformation 

RÅ  Regeringens årsbok 
S SCB  Statistiska centralbyrån 

SFB  Socialförsäkringsbalken 
SG  Sjukgymnast 
SIP  Samordnad individuell plan 
SKL  Sveriges kommuner och landsting 
SKR  Sveriges kommuner och regioner 
SNIU  Socialnämndens individutskott 
Soc sek  Socialsekreterare 
SoF   Socialtjänstförordning 
SoL  Socialtjänstlag 
SoS  Socialstyrelsen 
SOSFS  Socialstyrelsens författningssamling 
SOU  Statens offentliga utredningar 
SSK  Sjuksköterska 
SU  Sahlgrenska Universitetet 

T TR  Tingsrätten 
 TUT  Tidsbegränsat uppehållstilllstånd 
V VGR  Västra Götalandsregionen 

VIP  Vård- och insatsprogram 
VästKom  Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Ä ÄO  Äldreomsorg 
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