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§ 110   Dnr: SN 2017/190.006 
 
Sammanträdesplan 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att fastställa föreslagen sammanträdesplan 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har att planera sammanträden inför 2018. 

Socialnämnden föreslås sammanträda kl. 8:30 följande dagar under 2018: 
Onsdagen 31 januari 
Tisdagen 27 februari 
Tisdagen 27 mars 
Tisdagen 24 april 
Tisdagen 29 maj 
Tisdagen 26 juni 
Tisdagen 28 augusti 
Torsdagen 27 september 
Onsdagen 24 oktober 
Onsdagen 28 november 
Onsdagen 19 december 

Socialnämndens utskott föreslås sammanträda kl. 8:30 följande dagar under 2018: 
Onsdagen 17 januari 
Onsdagen 14 februari 
Onsdagen 14 mars 
Onsdagen 11 april 
Onsdagen 16 maj 
Tisdagen 12 juni 
Torsdagen 16 augusti 
Torsdagen 13 september 
Torsdagen 11 oktober 
Onsdagen 14 november 
Torsdagen 6 december 

Kommunala pensionärsrådet föreslås sammanträda kl. 9:00 följande dagar under 
2018: 
Onsdagen 21 mars 
Onsdagen 23 maj 
Onsdagen 26 september 
Onsdagen 21 november 

Kommunala funktionshinderrådet föreslås sammanträda kl. 13:00 följande dagar 
under 2018: 
Onsdagen 21 mars 
Onsdagen 23 maj 
Onsdagen 26 september 
Onsdagen 21 november 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige  
Diariet 
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§ 111    
 
Föreningsbidrag 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att anta regler för föreningsbidrag inom socialnämndens 
området. De nya reglerna om föreningsbidrag börjar gälla 1 januari 2018. 

2. Socialnämnden beslutar införa en ny bidragsform kallad microbidrag för att 
stimulera ökad föreningsaktivitet. Microbidraget läggs in i socialnämndens regelverk 
för föreningsbidrag. 

3. Socialnämnden beslutar att microbidrag upp till 3.000 kronor kan beviljas av 
sektorchef och socialchef. 

4. Socialnämnden beslutar att i regelverket hänvisa till föreningsfriheten som följer 
av tilläggen (2014:1408) till regeringsformen (2011:109). 

Jäv 

Michael Melby och Christine Andersson på grund av föreningstillhörighet anmälde 
jäv men nämnden beslutade att det inte förelåg jäv i denna diskussion. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 26 april 2016 § 31 gav Socialnämnden förvaltningen i uppdrag att beskriva 
syftet med nämndens föreningsbidrag och komma med förslag till riktlinjer för 
bedömning av bidragsansökningar. Efter en mindre omvärldsanalys föreslår 
förvaltningen ett tydligare fokus på aktivitet i sitt bidragsgivande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll 2016-04-26 § 31 
Socialnämndens protokoll 2016-04-26 § 31 
Förslag på regler för föreningsbidrag (socialnämndens område) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tilläggsförslag Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att microbidrag upp till 
3.000 kronor kan beviljas av sektorchef och socialchef. 

Tilläggsförslag Karin Nodin (C): Socialnämnden beslutar att i regelverket hänvisa till 
föreningsfriheten som följer av tilläggen (2014:1408) till regeringsformen 
(2011:109). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
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§ 112   Dnr: SN 2017/96.705 
 
Personligt ombud 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom en gemensam organisation för 
personligt ombud i kommunerna inom Fyrbodal samt att godkänna Trollhättans 
kommun som värdkommun för verksamheten.   

2. Socialnämnden beslutar att avsätta 75 479 kr/år för gemensam organisation för 
personligt ombud 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2015 identifierade och föreslog Kommunalförbundet Fyrbodals 
socialchefsnätverk området personligt ombud (PO) som ett verksamhetsområde att 
utreda möjligheten för de 14 medlemskommunerna att samarbeta kring.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Utredning – personligt ombud i Fyrbodal organiserat via värdkommun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
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§ 113   Dnr: SN 2017/179.700 
 
Remiss internkontroll 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att avge följande svar. 

Socialnämnden anser att strategin för arbetet med intern kontroll är förståeligt, 
applicerbart och tydligt. 

Intern kontroll är en viktig pusselbit för att följa upp och förebygga ev brister i 
verksamheten men också konstatera att det arbete som utförs är av god kvalitet. 

Det nya arbetssättet får inte bli administrativt övermäktigt då är risken att annan 
verksamhet får stå tillbaka utnyttjandet av ny teknik skall om möjligt användas. 

Ambitionsnivån över antal kontrollområden bör vara rimlig samt att rapportering till 
nämnd respektive kommunstyrelse kan ske en gång per år. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag om hur 
arbetet med intern kontroll skall bedrivas i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 7 september 2017 
Remiss missiv daterad 29 augusti 2017 
Förslag reglemente för intern kontroll den 29 augusti 2017 
Beslut i KSAU den 20 juni 2017 § 243 
Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
Diariet 
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§ 114   Diarienr: SN 2017/167.700 
 
Remiss – Förstudie ”gemensam drift/förvaltarorganisation för 
välfärdsteknik” 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att avge följande svar. 

Socialnämnden ser mycket positivt på bildandet av ett s k Välfärdscentrum. För en 
kommun av Melleruds storlek finns ett stort behov av att ha ”experter” som fångar 
upp goda exempel, kan ge support/stöd och göra upphandlingar. Att i en framtid ha 
likt en ”webshop” där vi kan beställa produkter som är upphandlade och 
kvalitetssäkrade ser vi fram emot.  

När det gäller steg 2 i förslaget så ser vi positivt på att det är upp till varje kommun 
att ansluta sig eller inte. Kan finnas en risk i att om det blir obligatorisk anslutning 
att andra kreativa lösningar får stå åt sidan. 

Socialnämnden ser en fördel att kunna etablera delregionala samarbeten där driften 
av välfärdsteknik kan vara en del i en större helhet 
 
Sammanfattning av ärendet 

Västkom har genomfört en förstudie om en gemensam drift/förvaltarorganisation 
för välfärdsteknik.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 11 september 2017 
Förstudie kring gemensam drift/förvaltningsorganisation för välfärdsteknik - 2 juni 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  

Västkom 
Diariet 
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§ 115    Dnr: SN 2017/67.042 
 
Delårsbokslut och prognos  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av 2017 års delårsbokslut och överlämnar 
det till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Med den handlingsplan kring 
ekonomi i balans som är beslutad sedan tidigare och som kontinuerligt följs upp. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens resultat efter årets sju första månader innebär ett underskott mot 
budget med 4,9 mnkr. Motsvarande resultat i förra årets delårsbokslut var ett 
underskott om knappt 8,3 mnkr. 

Resultatet för årets sju första månader tyngs av fortsatt höga kostnader för 
personal med socionomkompetens som rekryterats genom bemanningsföretag/ 
konsultuppdrag. Individ- och familjeomsorgen har vidare haft höga kostnader för 
försörjningsstöd och placeringar på hem för vård eller boende (HVB) avseende 
vuxna. I prognosen för helåret ökar insatserna för unga. Däremot så bedöms 
behovet av socionomkonsulter vara avvecklat under oktober månad. 

Vård och omsorg har höga kostnader inom hemvården kopplade till 
vikarieanskaffning. Bristen på vikarier gör t.ex. att ordinarie personal får beordras 
fyllnads- och övertid. Däremot så ligger efterfrågan på hemvårdsinsatser stabilt 
jämfört med förra året. Inom hemsjukvården och rehab leder svårigheterna att 
rekrytera personal med rätt kompetens till lägre kostnader. 

Stöd och service gör ett överskott i delårsbokslutet med knappt 1,0 mnkr. En stor 
anledning till överskottet är ett budgeterat anslag för extra lönesatsning till 
verksamhetspersonal. De nya lönerna kommer för huvuddelen av personalen att 
fördelas under september. I prognosen för helåret bedöms stöd och service göra ett 
överskott om c:a 1,3 mnkr. Den enskilt största anledningen till den positiva 
prognosen är att underlag för återsökning av LSS-inriktade insatser kopplade till 
Migrationsverket bedöms ge ökade intäkter med minst 1,2 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 18 september 2017 
Socialförvaltningens förslag till delårsbokslut daterad 18 september 2017. 
Prognos och verksamhetsstatistik 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  

Diariet 
Kommunfullmäktige  
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§ 116    Dnr:  
 
Avgifter 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor och 
avgifter för 2018 enligt föreliggande förslag 

Sammanfattning av ärendet 

Nivån på avgifter och taxor ses över varje år.  

Prisbasbeloppet för 2018 föreslås bli 45 500 vilket är en höjning med 1,6 % jämfört 
med 2017. Maxtaxan och förbehållsbeloppen anpassas utifrån de nationella 
besluten. I och med att prisbasbeloppet räknas upp 1,6 % så kommer maxtaxan att 
höjas med lika mycket och det är därför rimligt att andra avgifter följer den 
utvecklingen. 

Mellbo kommer höja sina hyror med 0,7 % 2018. Förslaget är därför att nämnden 
höjer sina hyror med 0,7 %.  

Taxan för mat följer priset som betalas till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Matportioner höjs med 1 krona och kostnaden för mat på särskilda boenden höjs 
med 3 kronor per dag. Förslaget är att socialnämnden höjer sina respektive avgifter 
med 1 krona/matlåda och 3 kronor/dag för mat på särskilt boende. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 19 september 2017 
Förslag taxor och avgifter 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till  

Diariet 
Kommunfullmäktige  
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§ 117   Dnr: SN 2017/64.751 
 
Rapporten från IVO 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.   
  
Sammanfattning av ärendet 

Sedan ett flertal år har personalsituationen på IFO varit turbulent. Inspektionen för 
vård och omsorg har gjort ett flertal tillsyner. IVO har den 16 juni 2017 beslutat om 
ett föreläggande om vite om inte de påpekade bristerna är åtgärdade till den 1 
oktober 2017 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 18 september 2017 
Sammanställning av handläggningstider – Utredningar 
Sammanställning av handläggningstider – anmälningar 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 
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§ 118   Dnr: SN 2017/88.050 
 
Ansökan om att bli LOV-utförare 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att avslå Anhörigvård AB:s ansökan om att bli utförare då 
befintligt förfrågningsunderlag inte har uppdaterats sedan 2011 och behöver 
anpassas till de förutsättningar som finns idag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Anhörigvård AB har lämnat in en ansökan om att bli utförare av service- och 
omsorgstjänster enligt lagen om valfrihet (LOV). 

Under 2011 infördes valfrihet, enligt LOV, inom hemtjänsten i Melleruds kommun. 
Sedan införandet har det knappt funnits något intresse och inget företag har 
antagits som utförare. 

Nuvarande förfrågningsunderlag är upprättat 2011 och har aldrig uppdaterats. 

I ett system med LOV skall alla utförare ha samma förutsättningar. Underlaget från 
2011 stämmer på en rad punkter inte överens med hur det ser ut idag, 2017. 
Exempel är tider då nattpatrull börjar och slutar, varje insats är inte tidsatt, idag 
finns ingen koppling mellan beviljad och utförd tid, nyckelhantering.   

I förfrågningsunderlag framgår att ersättning skall utgå för utförd tid. För att kunna 
göra en rimlighetsbedömning av en faktura så måste det finnas en koppling mellan 
beviljad tid och utförd tid. 

Förvaltningen har påbörjat ett arbete som handlar om just kopplingen mellan 
beviljad och utförd tid. Den nyligen införda digitala nyckelhanteringen kommer 
också under 2018 innebära att utförd tid registreras automatiskt. 

Före ett förfrågningsunderlag kan uppdateras bör detta system testas på egenregin 
först. 

Skall kommunen ingå ett avtal med annan part så måste de formella 
förutsättningarna stämma överens med hur de ser ut idag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 7 september 2017 
Ansökan till LOV-utförare 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tilläggsförslag Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att uppdra till 
förvaltningen att uppdatera förfrågningsunderlag för LOV-ansökningar. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först förslaget till beslut mot avslag Socialnämnden biföll 
förslaget. Sedan tar ordförande upp Daniel Jensens (KD) tilläggsförslag mot avslag. 
Ordförande finner att socialnämnden avslår Daniel Jensens tilläggsförslag. 
Omröstning begärd. Ordförande godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst till avslag på Daniel Jensens tilläggsförslag. 
Nej-röst till bifall på Daniel Jensens tilläggsförslag. 
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Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster för avslag på Daniel Jensens (KD) tilläggsförslag och 2 nej-röster 
för bifall på Daniel Jensens (KD) tilläggsförslag beslutar socialnämnden att avslå 
Daniel Jensens (KD) tilläggsförslag 
 

Ordinarie ledamöter Parti Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
Michael Melby (S)   X   
Daniel Jensen,  (KD)    X  
Christina Andersson (C)   X   
Karin Nodin (C)   X   
Marianne Larsson (M)    X  
Märta Collén (MP)   X   
Eva Larsson (S) Christine Andersson (S) X   
Summa  5 2  

Reservation 

Daniel Jensen (KD) och Marianne Larsson (M) reserverade till förmån för Daniel 
Jensens (KD) tilläggsförslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  

Diariet 
Anhörigvård AB  
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§ 119  
 
Lex Sarah – Redovisning för första halvåret 2017 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet   

Enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
ska insatser i socialtjänsten vara av god kvalitet och kvaliteten i verksamheten ska 
systematiskt och fortlöpande utvärderas. Enligt kvalitetsledningssystemet ska 
uppföljningar med analys och eventuella åtgärdsplaner genomföras halvårsvis och 
återrapporteras till socialnämnden. 

Under första halvåret har det inkommit 8 Lex Sarah rapporter vilka har utretts. 
Antalet rapporter är något färre än motsvarande period föregående år (14). Det är 
dock inte möjligt att dra några slutsatser av det minskande antalet rapporter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Sammanställningen – socialförvaltningens Lex Sarah utredningar jan – jun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Diariet 
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§ 120  
 
Lex Maria – Redovisning för första halvåret 2017 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet   

Varje kommun ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen erbjuda god och säker hälso- 
och sjukvård. Enligt kvalitetsledningssystemet ska uppföljningar med analys och 
eventuella åtgärdsplaner genomföras halvårsvis och återrapporteras till 
socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Sammanställningen – socialförvaltningens Lex Maria avvikelser jan – jun 2017 till 
nämnd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Diariet 
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§ 121  
 
Rapporter från förvaltningen 

Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden godkänner informationen 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiskt bistånd – förändringar i statistikredovisningen kommer att göras från 
och med 1 januari 2018. I revisionen av statistiken kommer förvaltningen att 
redovisa sjukfrånvaro i personalgruppen och genomsnittlig anställningsgrad. 

Förvaltningen fortsätter att arbeta med ekonomin och förbereder en ny prognos per 
30 september 2017  

Från möte i socialchefsnätverket i FyrboDal redovisas följande: 

 Assistans – det finns en oro över att försäkringskassan vältrar över 
kostnader på kommunerna 

 1 september 2018 införs nya betalningsregler mellan regionen och 
kommunerna 

 Svårighet att få läkare att besöka patienter i hemmet utifrån ett 
glesbygdsperspektiv. 

 Mottagandet av ensamkommande står inför stora förändringar och nya 
ekonomiska förutsättningar. 

Systemet med att mäta ”Kostnad per brukare” föreslås förändras av förvaltningen. 
Under de 10 år som systemet funnits i kommunen har ingen förändringen gjorts 
med anledning av information som kommit ur systemet.  

Arbete pågår för att förmå Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud skall 
belägga verksamhet i Mellerud 

ESF-Ansökan som nämnden beslutade om under sammanträdet den 27 juni 2017 
är inlämnad och besluts tas i december 2017.  
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§ 122  
 
Rapporter från Socialnämndens ledamöter 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens ledamöter redovisar aktiviteter för nämndens räkning.  

Michael Melby 

11/9 Socialnämndensutskott 

11/9  Miljö och hälsoråd 

12/9  Ordförandebeslut 

15/9 Utbildning i kommunallagen 

20/9  Föreläsning i Kulturbruket 

Daniel Jensen 

  Placering enligt LVU 

Marianne Larsson 

15/6 Socialnämndensutskott 
 
 

Christina Andersson 

13/9 Socialnämndensutskott 
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§ 123 
 
Delegeringsärenden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Socialnämnden har överlåtit viss beslutsrätt till utskott, ordförande och tjänstemän 
enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten skall anmälas till 
socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan nämnden återkalla lämnad delegering. 
 
Beskrivningen av ärendet 
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§ 124 
 
Anmälan  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 
 
Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna domar och beslut. 
 
Beskrivning av ärendet 

Dom förvaltningsrätten i Göteborg den 28 augusti 2017, beslut om att bereda flera 
barn vård enligt 1 § andra stycket och 2 § lag med särskilda bestämmelser om vård 
av unga, förkortad LVU. 

Beslut från inspektionen för vård och omsorg den 24 augusti 2017 om att avsluta 
ärendet efter klagomål från enskild rörande placering av barn. 

Beslut i förvaltningsrätten i Göteborg den 4 september 2017 att avskriva ärende om 
beredande av vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
förkortad LVU efter återkallad ansökan från socialnämnden. 

Dom förvaltningsrätten i Göteborg den 5 september 2017, meddelat avslag på 
överklagat beslut från socialnämnden i Mellerud enligt socialtjänstlagen rörande 
ekonomiskt bistånd den 29 maj 2017. 

Kammarrätten i Göteborg meddelar den 14 september 2017 prövningstillstånd för 
Socialnämnden i Melleruds överklagan mot dom i förvaltningsrätten i Göteborg den 
11 augusti 2017   
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§ 125   Dnr: SN 2017/60.020 
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning samt uttagsrätt på konto för socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ge följande personer 
bemyndigande att utfärda betalningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt 
på konto 8234-7 3512 3363: 
 
Socialchef  Roger Granat 
Sektorchef  Magnus Jonsson 
Socialsekreterare  Ingela Pettersson 
Socialsekreterare  Anna-Karin Sandberg 
Socialsekreterare  Inga-Lena Andersson 
Tf. handläggare   Niclas Nilsson 
Handläggare   Helena Sundström 
Handläggare  Maria Pettersson Kylberg 
Enhetschef  Camilla Björk Karlsson 
Enhetschef  Johanna Bavington 
Socialsekreterare  Cajsa Lindberg 
Socialsekreterare  Sara Brännström 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
På grund av personalförändringar inom socialförvaltningen och individ- och 
familjeomsorgsenheten behöver ett nytt beslut tas vad gäller bemyndigande att 
utfärda anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 126   Dnr: SN 2017/138.700 
 
Svar på remiss avseende Socialstyrelsens förslag till 
föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register inom den 
kommunala hälso- och sjukvården 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna remissvar enligt nedan. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialstyrelsen har översänt ett förslag till ny föreskrift om uppgiftsskyldighet till 
register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården som Melleruds 
kommun givits tillfälle att lämna synpunkter på. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 22 september 2017 
Remiss och missiv daterad 27 juni 2017 Dnr: 15509/2017 från Socialstyrelsen 
Förslag på tillägg till författningssamlingen 
Konsekvensutredning daterad 27 juni 2017 Dnr: 15509/2017 

Socialförvaltningens synpunkter 

Ett gemensamt språk för vårdåtgärder, registrering av vårdåtgärder och snabb 
återkoppling av resultat är positivt. Det möjliggör en bättre verksamhetsuppföljning 
och kvalitetsutveckling. Det är också positivt att registret även kommer att 
användas för att ta fram nationell och regional statistik. 

Förhoppningen har varit att kunna använda registret som en form av 
vårdtyngdsmätning för hälso- och sjukvård. För att kunna göra det fullt ut behöver 
alla vårdåtgärder under dygnet synas i registret. Endast legitimerad personal som 
vidtagit vårdåtgärden kommer att registreras och alla vårdåtgärder registreras bara 
en gång per dygn. En kommun kan ha flera patienter med avancerade vårdåtgärder 
som utförs flera gånger per dygn. Det kan vara patienter som får dialys, palliativa 
patienter eller patienter med hemventilator som vårdas i hemmet. För dessa 
kommuner är det viktigt att det syns i verksamhetsuppföljningen.  

I en kommun kan det, i förhållande till andra kommuner, finnas en stor andel 
välutbildade undersköterskor som gör det möjligt att delegera vårdåtgärder som då 
inte syns i registret. Socialstyrelsen har bedömt att det skulle vara en stor 
administrativ börda men det vore bra om det på något sätt kunde registreras att en 
vårdåtgärd är delegerad. 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Diariet 
Socialstyrelsen  
 


