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§ 173 Dnr 2744-3  

Ny ersättare i omsorgsnämnden  

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Sävhammar (KD) är ny ersättare i omsorgsnämnden och han 

presenterar sig.   

      

_____ 
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§ 174 Dnr 2716-9  

Val av protokolljusterare  

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att välja Ove Berlin (SD) som justerare för 

dagens sammanträde.   

      

_____ 
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§ 175 Dnr 2717-0  

Godkännande av dagordning 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna dagens föredragningslista.   

      

_____ 
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§ 176 Dnr 2717-1  

Redovisning av delegationsärenden    

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har enligt § 35 kommunallagen skyldighet att följa upp 

beslut som delegerats till utskott eller tjänstemän. 

 

Som ett led i omsorgsnämndens uppföljningsansvar redovisas 

händelseutveckling och handläggning av ärenden aktuella inom individ- och 

familjeomsorg, äldre-omsorg och avdelningen för funktionshinder. 

 

Socialsekreterare Jenny Ericsson och Emelie Nilsson redovisar ärenden från 

individ- och familjeomsorgen. 

 

Biståndshandläggare Emma Åkesson redovisar samtliga ärenden ifrån 

äldreomsorgen.   

      

_____ 
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§ 177 Dnr 2015-000380  

Anmälan av delegationsbeslut 2015 (september-
december) 

Omsorgsnämndens beslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning 9/2015 anmäls och läggs till 

handlingarna. 

 

Bilaga 

      

_____ 
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§ 178 Dnr 2015-000381  

Skrivelser, meddelanden, rapporter, protokoll m.m. 
2015 (september-december) 

Omsorgsnämndens beslut 

Skrivelser, meddelanden, rapporter, protokoll med mera enligt förteckning 

9/2015 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

Bilaga 

      

_____ 
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§ 182 Dnr 2738-8  

Ekonomi 

Omsorgsnämndens beslut    

Sammanfattning av ärendet 

Controller Eva Sandahl informerar om hur den ekonomiska situationen ser ut 

efter septembermånad och den visar ingen större förändring i jämförelse med 

tidigare månad.   

      

_____ 
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§ 183 Dnr 2015-000365  

Beslut om utskick av remiss gällande "samordnat stöd 
till ungdomar med missbruksproblem och till deras 
föräldrar" 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden i Skara ställer sig positiva till utredningens förslag och till 

medfinansieringen under förutsättningarna att samtliga Skaraborgs 

kommuner också gör det. Omsorgsnämnden önskar förtydligande kring hur 

behovet av slutenvård för målgruppen kan organiseras, samt förslagen 

verksamhets behov av mobilitet för att kunna nå målgruppen.  

Sammanfattning av ärendet 

På initiativ av styrgrupp Vårdsamverkan Skaraborg har behovet av 

samordnat stöd för ungdomar 13-21 år med missbruksproblematik utretts. 

Efter hantering i PSS, politisk samverkan i Skaraborg och Skaraborgs 

Kommunalförbunds styrelse, remitteras frågan nu till kommunerna. Frågan 

som ska besvaras är om kommunerna är positiv till att gå samman med VGR 

om en gemensam mottagning för ungdomar och deras föräldrar enligt 

utredningens förslag och om kommunen vill bidra till samfinansiering om 

8,07:-/invånare.  

 

Utredningen föreslår en organisering som liknar andra 

Skaraborgsövergripande verksamheter som Utväg, Barnahus och Socialjour. 

Mottagningen kommer enligt förslaget vara lokaliserad i Skövde i närheten 

av ungdomsmottagning och vara bemannad av läkare och barnmorska om 

40% vardera, psykiatrisjuksköterska, administrativ resurs och tre socionomer 

om 100%. Verksamheten ska enligt förslaget dels utgöra en stödjande 

specialistfunktion och dels fungera som ”spindeln i nätet” för målgruppen.  

Beslutsunderlag 

Utredning från vårdsamverkan Skaraborg ”Samordnat stöd till ungdomar 

med missbruksproblem och till deras föräldrar.”  

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Skaraborgs Kommunalförbund, Pia Jonsson Axelsson 
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§ 184 Dnr 2015-000285  

Oanmäld inspektion vid Ardalagårdens äldreboende 
och Frejans trygghetsboende i Skara den 14 april 2015 
IVO dnr: 8.5-11943/2015-5 och 8.5-11943/2015-4 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående yttrande till Inspektionen 

för vård och omsorg, IVO.  

Sammanfattning av ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO genomförde den 14 april 2015 

oanmälda inspektionen vid Ardalagårdens äldreboende och vid Frejans 

trygghetsboende. 

Vid inspektionen genomfördes intervjuer med vård- och omsorgspersonal 

och ansvarig enhetschef på respektive enhet. IVO har även tagit del av 

nämndens gällande rutiner om Lex Sarah. 

 

I tillsynen granskar IVO att: 

•Den som bedriver socialtjänst har rutiner för information om hantering av 

rapporter och anmälningar om missförhållanden och påtaglig risk för 

missförhållanden (lex Sarah) 

•Personalen tillämpar nämndens/huvudmannen rutiner för hantering av 

rapporter om missförhållanden och risk för missförhållanden (lex Sarah)  

Av IVO:s tjänsteanteckning framkommer att IVO tagit del av de riktlinjer 

som omsorgsnämnden beslutade om 2012-06-19. Omsorgsnämnden har 

reviderat riktlinjerna 2015-03-24. Vid inspektionstillfället hade de nya 

riktlinjerna ännu inte lagts ut på intranätet, eftersom nätet var stängt för flytt 

till ny server. De reviderade riktlinjerna ligger nu på intranätet, där all 

personal har tillgång till dem. Nämndens nya riktlinjer bifogas yttrandet till 

IVO.  

Information om lex Sarah ges till nyanställda enhetschefer som en del i deras 

introduktion och i äldreomsorgens gemensamma introduktion av 

semestervikarier inför varje sommar av kvalitets- och utvecklingschef. 

Enhetschefer ansvarar för att ge information till sina respektive anställda. På 

förfrågan kan kvalitets- och utvecklingschef även ge information till vård- 

och omsorgspersonal, t ex i samband med APT. Det har gjorts till flera 
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arbetsgrupper i omsorgsförvaltningen, dock inte till personal på 

Ardalagården och Frejan. 

Omsorgsnämnden konstaterar att det av tjänsteanteckningen framgår att 

personalen har kännedom om lex Sarah, men inte vet vart de kan hitta 

rutinerna. Personalen anser också att det är oklart vart gränserna för lex 

Sarah går och att det upplevs som ett stort steg att rapportera 

missförhållanden enligt lex Sarah. Omsorgsnämnden gör bedömningen att 

det finns ett behov av utbildning i användandet av kommunens intranät. 

Vård- och omsorgspersonalen uppger att de skriver avvikelse på händelser i 

verksamheten. Enligt omsorgsnämndens rutin granskar kvalitets- och 

utvecklingschef inkomna avvikelser och om bedömningen görs att det 

inträffade skulle kunna vara ett missförhållande eller påtaglig risk för 

missförhållande rapporterar kvalitets- och utvecklingschefen händelsen 

enligt lex Sarah och inleder utredning. Det innebär att även avvikelser kan 

bli rapporter enligt lex Sarah och utredas som en sådan.  

Den händelse som personalen på Ardalagården har beskrivit, där en boende 

suttit för länge på toaletten, har utretts enligt Lex Sarah, bedömts vara ett 

allvarligt missförhållande och anmälts till IVO. Även de beskrivna 

händelserna kring en personal med dåligt bemötande på Ardalagården och 

läkemedelsstöld på Frejan har utretts enligt lex Sarah, efter rapporter från 

enhetscheferna. Enhetscheferna har sedan genomfört åtgärder i 

verksamheten, utbildning i bemötande och i ”vård i livets slut” samt 

förändrade läkemedelsrutiner. 

Omsorgsnämnden har denna rutin så att även händelser som inte 

ursprungligen rapporterats enligt lex Sarah ska fångas upp, rapporteras och 

användas för att förbättra verksamheten. Det görs också för att eliminera de 

oklarheter kring lex Sarah som kan finnas ute i verksamheten och som 

tjänsteanteckningen från IVO beskriver. 

Omsorgsnämnden ser att informationen om lex Sarah behöver stärkas. 

Omsorgsnämnden behöver arbeta än mer för att betona att lex Sarah är en 

del av det systematiska förbättringsarbetet och att utredningen inte fokuserar 

på individen, utan på verksamheten. Omsorgsnämnden konstaterar också att 

återrapporteringen till ledningsgrupperna fungerar, medan det finns ett behov 

av att förbättra återkopplingen till verksamheten. Ansvarsfördelningen i 

återkopplingen till verksamheterna och mellan verksamheterna behöver 

förtydligas. 

Omsorgsnämnden kommer under hösten att genomföra utbildningsinsatser 

för enhetschefer i Äldreomsorgen. Omsorgsnämndens ledningssystem för 

kvalitet, där lex Sarah ingår, kommer att vara en del i utbildningen.  
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Beslutsunderlag 

IVO:s underrättelse och tjänsteanteckning, 2015-06-03 

Omsorgsnämndens riktlinjer för Lex Sarah, 2015-03-24, § 71 

 

_____ 

 

Paragrafen ska skickas till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
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§ 185 Dnr 2015-000417  

Internkontroll Rättsäkerhet i dokumentation i 
handläggning 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta följande internkontroll av rättssäkerhet i 

dokumentation i handläggning av personärenden.  

Sammanfattning av ärendet 

Som del i omsorgsnämndens internkontrollplan för 2015 har kontroll 

genomförts av dokumentation i handläggning av personärenden. Resultatet 

visar en oförändrad nivå sedan förra granskningen. Rättssäkerheten i 

förvaltningen utredningar bedöms vara god.  

Beslutsunderlag 

Rapport från Stratsys 2015-10-07 

 

_____ 
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§ 186 Dnr 2739-0  

Information- Försörjningsstöd      

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Sara Friberg informerar om Försörjningsstödsenheten och dess 

verksamhet. Enheten består i dagsläget av 11,6 anställda där anledningen till 

manfallet är föräldraledighet, sjukskrivning, studieledighet och politiska 

uppdrag.   

Enheten har 40 pågående utredningar om ekonomiskt bistånd hittills i år har 

man fattat 4400 beslut vilket motsvarar cirka 500 beslut per månad. Under 

oktobermånad har varje handläggare haft omkring 30 ärenden var och 

riksgenomsnittet ligger på 35 ärenden per handläggare.  

Försörjningsstödsenheten består idag av en arbetsgrupp där 60 % är under 30 

år, 30 % är mellan 31-40 år och 10 % är över 40 år. Under 2014 var det 73 % 

av antalet anställda som hade mer än 2 års yrkeserfarenhet, idag är det 20 % 

av arbetsgruppen som har mer än två år i yrket. För att stötta personalen i sitt 

dagliga arbete har man startat en intern utbildning.  

Sara Friberg informerade även om fritidspengen. Fritidspengen är en 

ersättning som hushåll kan söka för att ge sina barn möjlighet att delta i 

någon fritidsaktivitet om egna medel inte räcker till. Ett krav för att ta del av 

ersättningen är att man har haft försörjningsstöd under minst sex månader. 

Ersättningen är på max 3000 kronor år/barn. Under 2015 har 

Försörjningsstödsenheten beviljat 11 hushåll ersättningen och detta 

motsvarar en totalsumma på 13 000 kronor.  

        

_____ 
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§ 187 Dnr 2739-1  

Information- Överklagan av det nya gruppboendet 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Lena Bjugård Bränfeldt informerar om överklagandet 

angående byggnationen av det nya gruppboendet Månglaren.   

      

_____ 
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§ 188 Dnr 2739-2  

Information- Integration    

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Lena Bjugård Bränfeldt informerar om integrationen i 

Skara kommun.  

 

Den senaste perioden har Sverige tagit mottagit uppemot 9000 nyanlända i 

veckan. Detta påverkar hela landet men framförallt ankomstkommunerna 

Malmö, Trelleborg, Mölndal och Göteborg. I dessa kommuner finns så 

kallade transitboenden som de nyanlända bor på i max sju dagar. Under den 

tiden ska de ansöka om permanent uppehållstillstånd och sedan ska de 

slussas ut i kommunerna.  Idag bor det 10 000 personer med permanent 

uppehållstillstånd på de olika asylboendena transitboendena på grund av att 

kommunerna inte klarar av att ta emot mer, den största anledningen till detta 

är bristen på bostäder.  

I Skara ser situationen ut på liknande sätt som övriga delar av landet. På 

Stora Ekeberg finns det 600 platser samt ett boende vid busstationen och ett 

boende på Stads hotellet. Totalt är det 750 personer som bor på de tre olika 

förläggningarna i Skara. Därtill finns många som bor hemma hos anhöriga, 

man uppskattar att det totalt bor 1000 nyanlända i Skara kommun.  

De ensamkommande barn som kommer till Sverige har, när de fått sitt 

uppehållstillstånd, samma rättigheter som alla andra barn i Sverige när det 

gäller vård och omsorg. Dessa barn har kommunera ansvar. På Skara 

kommuns HVB-boende Kosmos bor det idag 27 stycken ungdomar och detta 

innebär att man fått börja dubbel belägga rummen.  

 

      

_____ 
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§ 189 Dnr 2739-3  

Information- Seniorkafét och anhörigstöd       

Sammanfattning av ärendet 

Solveig Svantesson från Seniorkafét och anhörigstöd Maria Mustonen 

besöker omsorgsnämnden och informerar om respektive verksamhet.  

Seniorkafét är en anhörig-frivilligcentral som är öppen för alla. Seniorkafét 

drivs av Skara kommun tillsammans med olika pensionärsföreningar, Röda 

korset samt andra frivilliga och engagerade personer. Här kan man delta i 

olika gruppaktiviteter och även delta i olika evenemang. 

Du som stöttar och hjälper någon i din närhet, med exempelvis missbruk, 

fysisk funktionsnedsättning eller psykisk funktionsnedsättning har idag en 

laglig rätt till stöd och hjälp från din kommun. Anhörigstödet kan se ut på 

olika sätt och måste bedömas utifrån dina behov och din livssituation. 

Anhörigstöd är en verksamhet som genom personliga lösningar ska 

underlätta din situation och medverka till en ökad livskvalitet för dig.   

      

_____ 
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§ 190 Dnr 2717-2  

Information från verksamheten      

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Lena Bjugård Bränfeldt informerar om att förvaltningen 

jobbar mycket med integrationsfrågan och att det inom en snar framtid 

kommer att rekrytera en integrationsutvecklare, var huvudsakliga 

arbetsuppgifter ska vara att hålla ihop alla frågor som rör integrationen i 

Skara kommun.  

Centrala arbetsuppgifter i dagsläget är även lokalförsörjningsplanen och 

bostadsförsörjningsplanen.  

      

_____ 

 

 

 



SKARA KOMMUN 
Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(21) 

Sammanträdesdatum 

2015-10-20 
 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 191 Dnr 2717-3  

Övrigt      

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Michael Karlsson (S) hälsar Bengt Sävhammar (KD) 

välkommen till omsorgsnämnden.   

      

_____ 

 

 

 


