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Datum

2021-04-13

Socialnämnden
Tid:

Tisdagen den 20 april 2021, kl. 13.15

Plats:

Hjälmaren, Kommunhuset, Vingåker/via Teams

Vänligen notera att enbart presidiet bör infinna sig i Hjälmaren. Övriga deltagare
bör delta på distans via Teams.
Föredragningslista
Närvaro
Godkännande av föredragningslista
Val av justerare
Ärenden
1. Särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken
2. Månadsrapport februari 2021
3. Motionssvar språkkrav
4. Äskanden budget 2022-2024
5. Förslag till höjd habiliteringsersättning
6. Krisstöd/POSOM-plan
7. Förslag till svar på revisionsrapport 2021
8. Riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd
9. Kylrummet
Information
10. Lex Sarah rapport
11. Klagomål gällande hälso- och sjukvården
12. Information från socialchefen
13. Information om covid-19
Anmälningsärenden
14. Delegationsbeslut
15. Delgivningar
Övrigt
16. Övriga frågor

Föredragande
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef

Välkommen!
Robert Skoglund
Ordförande

Mesir Taki
Sekreterare
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20

50 (x)

Sn §

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan enligt utskickat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20

51 (x)

Sn §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Socialnämnden utser Iréne Sandqvist (-) att tillsammans med ordförande justera
protokollet. Justeringen sker den 22 april 2021 på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20

Sn §

52 (x)

SN 2021/71

Särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att jämlikt 6 kap 8 a § föräldrabalken väcka talan hos
Nyköpings tingsrätt om att utse Anna-Lena Shelby, xx, till särskild förordnad
vårdnadshavare för xx, xx.
Sammanfattning av ärendet
Xx kom till Sverige som kvotflykting och står utan vårdnadshavare i Sverige. Hans
föräldrar befinner sig i Eritrea och är således varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden
om honom varför en särskild förordnad vårdnadshavare bör utses. Xx önskemål är att
hans gode man Anna-Lena Shelby utses som särskilt förordnad vårdnadshavare för
honom. Anna-Lena bedöms som väl lämpad och har intygat att hon är villig att åta sig
uppdraget. Bedömningen är därför att tingsrätten bör besluta om att utse Anna-Lena
Shelby som särskilt förordnad vårdnadshavare för xx.
Beslutsunderlag
Utredning, 2021-02-19
Beslutet skickas till
IFO-handläggare
Berörd part
Nyköpings tingsrätt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nyköpings tingsrätt
Box 333
611 27 Nyköping

Ansökan om stämning
Kärande:

Vingåkers kommun, org nr. 212000-0308
Socialnämnden
643 80 VINGÅKER

Svarande:
Saken:

Särskilt förordnande av vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

Yrkande:

Socialnämnden yrkar att tingsrätten förordnar Anna-Lena Shelby,
som vårdnadshavare för·

Grunder:

kom till Sverige från Eritrea som kvotflykting utan medföljande
föräldrar.

föräldrar befinner sig i Eritrea och är således varaktigt förhindrade

att utöva vårdnaden om honom varför en särskilt förordnad vårdnadshavare bör utses.
Det bedöms vara till

bästa att hans gode man Anna-Lena Shelby förordnas.

Se separat utredning.

För Socialnämnden i Vingåkers kommun

~7?17~~
:.-V
(~

.

Annica Pettersson, IFO-chef
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Datum

1 (3)

2021-02-17
Vår handläggare

Linda Runnberg
070-291 21 00
linda.monberg@socionomkonsult.one

Utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen
Avseende:

Föräldrar:

God man:

Anna-Lena Shclby,

Anledning till utredning
Den 23 oktober 2020 inkommer meddelande från Överförmyndarnämnden om
att förutsättningar föreligger för att väcka talan om eller anmäla behov av särskild
förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken. Den 13 januari 2021 inkommer
påminnelse från Överförmyndarnämnden. Jag tilldelas ärendet den 21 januari
2021.
Enligt 10 § lag (205:429) om god man för ensamkommande barn ska
socialnämnden i den kommun där barnet vistas hos rätten väcka talan om eller
anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken, om
inte särskilda skäl talar emot det.

"'>
SocialföNaltningen
Individ- och familjeomsorgen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker• Storgatan 55 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-103 99
E-post: social@vingaker.se • www .vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Utredningens genomförande
Jag har haft ett telefonsamtal den 22 januari med
gode man Anna-Lena
Shelby. Samma dag har jag haft ett telefonsamtal med Ingela Johansson, ansvarig
socialsekreterare i Rinkeby-Kista. Den 8 februari 2021 har jag träffat
och
Anna-Lena på socialkontoret i Vingåker. Jag har också tagit del av senaste
övervägande avseende familjehemsplacering för
Jag har haft kontakt med Nina Fredriksson i Flens kommun samt Ulrika Borg i
Katrineholms kommun som har utrett och anlitat Anna-Lena som god man och
särskilt förordnad vårdnadshavare.

Aktuell situation
Av senaste övervägande framgår att
kom till Sverige från Eritrea som
kvotflykting utan medföljande föräldrar. Han jourhemsplacerades 2019-12-05 hos
har sedan dess bott hos dem och de är numera godkända som familjehem
för
Han trivs bra och tycker att det
är roligt
lärare beskriver honom som en ambitiös elev som försöker
göra sitt bästa. Han har 100% närvaro men uppnår inte godkända betyg då han
behöver utveckla sin svenska. På fritiden spelar
fotboll med vänner och
lånar ibland svenska böcker på biblioteket.
har pågående kontakt på BUP.
har telefon.kontakt med sin mamma ca en gång per månad och mer sällan
med sin pappa
bror som bor i Stockholm brukar besöka honom i
Vingåker.
Sammantaget fungerar det bra för
Han trivs i familjen och de trivs med
honom.
beskrivs som en vänlig och ansvarstagande person. Kontakten
mellan familjehem och god man fungerar bra.

Föreslagen vårdnadshavare
Anna-Lena Shelby har varit god man för
sedan han kom till Sverige för
drygt ett år sedan. Anna-Lena är utredd för uppdrag som särskilt förordnad
vårdnadshavare av Flens och Katrineholms kommun som anlitat Anna-Lena
under många år och ger henne mycket goda vitsord. Socialsekreterare Ingela
Johansson uppger att Anna-Lena sköter sitt uppdrag på ett bra och engagerat sätt
och att socialtjänstens kontakt med henne fungerar bra. Ingelas bedömning är att
det är,
bästa att Anna-Lena utses som särskilt förordnad vårdnadshavare
för honom.
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Berördas inställning i aktu ell fråga
har lämnat sitt skriftliga samtycke till att Anna-Lena utses som särskilt
förordnad vårdnadshavare för honom. Se bilaga 1. Anna-Lena har skriftligt intygat
att hon är villig att åta sig uppdraget. Se bilaga 2.
. föräldrars
inställning har jag inte efterforskat.

Bedömning
När ett ensamkommande barn beviljats uppehållstillst.ånd i Sverige ska en eller två
särskilt förordnade vårdnadshavare utses för bamet, om inte särskilda skäl talar
emot det. Socialnämnden har en skyldighet att väcka talan om eller anmäla behov
av en särskilt förordnad vårdnadshavare så snart barnet har fått uppehållstillstånd.
kom till Sverige som kvotflykting och står utan vårdnadshavare i Sverige.
Hans föräldrar befinner sig i Eritrea och är således varaktigt förhindrade att utöva
vårdnaden om honom varför en särskild förordnad vårdnadshavare bör utses.
önskemål är att hans gode man Anna-Lena Shelbv utses som särskilt
förordnad vårdnadshavare för honom.
varför hans
vilja i detta avseende bör följas. Anna-Lena bedöms som väl lämpad och har
intygat att hon är villig att åta sig uppdraget. Min bedömning är därför att
tingsrätten bör besluta om att utse Anna-Lena Shelby som särskilt förordnad
vårdnadshavare för

Förslag till beslut
Socialnämnden i Vingåker föreslås besluta
Att jämlikt 6 kap 8 a § föräldrabalken väcka talan hos Nyköpings tingsrätt om att
utse Anna-Lena Shelbv,
till särskild förordnad vårdnadshavare för

Vingåker 2021-02-17

rj~~Jl, ~
Linda Runnberg
Familjerättssocionom

8
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Vingåkers

~
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Socialförvaltningen

SAMTYCKE
Härmed samtycker jag till att Anna-Lena Shelby förordnas som vårdnadshavare och förmyndare
för mig.

Vingåker 8 februari 2021

Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker• Storgatan 55 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-103 99
E-post: social@vingaker.se • www.vingeker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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•&1 Vingåkers
~- kommun
Socialförvaltningen

ATAGANDEINTYG
För särskild förordnad vårdnadshavare/ förmyndare

Härmed åtager jag mig att förordnas som vårdnadshavare och förmyndare för:

Vingåker 8 februari 2021

~---------------------Anna-Lena Shelby

Vingåkers kommun, 643 BO Vingåker• Storgatan 55 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-103 99
E-post: social@vlngaker.se • www .vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20

Sn §

53 (x)

SN 2021/62

Månadsrapport februari 2021
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten och överlämnar den till
kommunstyrelsen och revisorerna som en del av nämndens internkontroll.
Sammanfattning av ärendet
År 2021 startar i den fortsatta pandemins tecken. Trots detta måste nämnden
verksamheter hantera nya utmaningar och kostnader. Ekonomiskt ser situationen relativt
stabil ut med en prognos för hela året som klart understiger det underskott som finns
budgeterat.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-21 med tillhörande bilagor
Månadsrapport socialnämnden februari 2021
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-21
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Månadsrapport efter februari2021 Socialnämnden
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten verksamhetsberättelsen
och överlämna den till kommunstyrelsen och revisorerna som en del av nämndens
internkontroll
Sammanfattning av ärendet

År 2021 startar i den fortsatta pandemins tecken. Trots detta måste nämnden
verksamheter hantera nya utmaningar och kostnader. Ekonomiskt ser situationen
relativt stabil ut med en prognos för hela året som klart understiger det underskott
som finns budgeterat.

Ärendets beredning

Förvaltningens chefer har med stöd av assistenter, stab och ekonom sammanställt
rapporten.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Socialnämnden har under ett antal år haft mycket stora budgetunderskott. Genom
kraftiga besparingar och extra statsbidrag gav dock 2020 närmast ett nollresultat.
Detta förväntas med nuvarande rambeslut under budgetperioden växa till ett

12
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mycket stort underskott då kostnaderna stiger betydligt snabbare än tilldelad ram
och det finns begränsningar för hur mycket kvalitén kansänkas. Stora insatser görs
bland annat för att minska kostnaderna för resurstid, för att sänka
försörjningsstödet och för att sänka kostnaderna för externa placeringar.
Förvaltningens ståndpunkt

Samtidigt som pandemin måste bekämpas så måste även andra frågor som
kompetensförsörjning, omställning till nära vård, kraftigt minskat
flyktingmottagande och ökade lokalkostnader hanteras. Ny teknik innebär både
ökade kostnader och möjlighet att på sikt bedriva delar av verksamheten på nytt
och mer kostnadseffektivt sätt. För att klara de mycket stora utmaningarna
imorgon och framåt måste det idag vågas avsättas medel för att bedriva utveckling
och strategiskt förändringsarbete.
Ekonomiska konsekvenser

Den framtida ekonomin ser trots det goda resultatet 2020 mycket svår ut. Det
krävs enbart för äldreomsorgen en utökning på cirka 7 miljoner kr/år i fasta priser
den kommande 10 års perioden för att nuvarande servicenivå ska upprätthållas.
Risken är dessutom stor för att pandemin kommer att leda till ny
kostnadsdrivande men ekonomiskt okompenserad lagstiftning.
Minskat mottagande av nyanlända innebär på längre sikt troligen sänkta kostnader
för försörjningsstöd men också att försörjningsstöd och annan verksamhet som
idag finansieras av schablonbidrag från Migrationsverket måste tas ut kommunens
budgetmedel. Gäller till viss del även Barn- och utbildningsförvaltningen.
Bilagor
1.
2.
3.
4.

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Månadsrapport Socialnämnden februari 2021

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Dag Wallströmer
Socialchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Socialnämndens goda resultat i förhållande
till budget bidrar starkt till en ekonomi i
balans

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

.

14

vingaker.se

4 (9)

Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

Socialnämndens ansvar är bland annat att lokalt
bekämpa fattigdom

Socialnämndens ansvar är bland annat att lokalt
bekämpa hunger
"[Klicka och skriv]"

Socialnämndens ansvar är bland annat att lokalt
arbeta för invånarnas hälsa och välbefinnande

15
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Elbilarna fungerar idag bra men nämnden är inte
fullt ut kompenserad för
merkostnaden."[Klicka och skriv]"

16

vingaker.se

6 (9)

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

20

Månadsrapport Februari
Socialnämnden
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Innehållsförteckning
1 Översikt över verksamhetens utveckling ....................................................................... 3
2 Händelser av väsentlig betydelse ................................................................................... 3
3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten ....................................... 3
4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning ................................................. 3
4.1 Utvärdering av ekonomisk ställning ............................................................................. 5
5 Väsentliga personalförhållanden .................................................................................... 7
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Bilagor
Bilaga 1: Soc 2102 2 exkl projekt Månadsrapport februari 2021
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1 Översikt över verksamhetens utveckling
Antal arbetslösa födda utom Europa
jan

feb

82

75

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

aug

sept

nov

dec

Tillgång till särskilt boende
jan

feb

Betalningsdagar
sjukhus

0

0

Antal
sanktionsavgifter
för ej verkställda
beslut

0

0

Väntetid på
sjukhus,
genomsnitt
dagar

0.16

0,31

mars

april

maj

juni

juli

okt

nov

dec

2 Händelser av väsentlig betydelse
Upphandlingen av verksamhetssystem har stött på problem på grund av jurister i Katrineholms
kommun. Oklart om upphandlingen måste starta om och om vi kommer att drabbas av skadestånd till
leverantörer.
De extra kostnaderna för pandemin fortsätter under 2021. Det är högre kostnader för skyddsmaterial,
extra personal m.m. Finns dock inga beslut om kompensation från staten efter november 2020.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Nämnden har återigen sänkt sina målambitioner för att närma sig den nivå som den tilldelade
ekonomiska ramen möjliggör. Arbetet med att sänka kostnader pågår året runt. Rapportering av
internkontroll görs löpande dels i månadsrapporter dels i separata ärenden som delges
kommunstyrelsen och revisorerna men som alltid ändå i efterskott efterfrågas av revisorerna en gång
till. Socialnämnden är starkt beroende av andra aktörers förhållningssätt och åtgärder. Tex. Skolan,
arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionen etc.

4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Kostnad för bemanningsföretag per område (Tkr).
Jan

Feb

Stab

0

0

IFO

0

0

Integr

0

0

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

3

23

Jan

Feb

FHO

0

0

ÄO

187

165

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Brukartiden i % av total arbetstid i hemtjänsten
jan

feb

mars

Söder

68,94

65,25

Norr

46,55

46,51

City

64,98

65,17

Minnas

63,66

63,00

Service

77,50

78,10

Genomsnitt

61,43

59,54

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Utförd tid i timmar i hemtjänsten
jan

feb

Söder

1071,06

956,69

Norr

891,33

860,29

City

843,73

784,53

Minnas

1070,9

931,28

Service

709,02

410,26

Totalt

4586,04

3943,05

2020

4800

4565

Diff
mot
2020

-4,4%

-13,6

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

4628

4450

4169

4142

4635

4191

4217

4169

3787,73

4375,58

okt

nov

Kontinuitet i hemtjänsten, antal personal/två veckor i snitt/brukare.
jan

feb

Söder

21,3

18,4

Norr

21,5

18,4

Min

21,4

19,2

City

16,1

14,5

mars

apr

maj

jun

jul

aug

sept

dec

4
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Ekonomiskt bistånd utbetalt totalt per månad (Tkr)
jan

feb

1 734

1 717

4.1

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Socialnämnden

Ack utfall
Feb 2021

Avvikelse
mot budget
Feb 2021

Ack budget
Feb 2021

Årsbudget
Feb 2021

Prognos Feb
2021

37 023

37 245

222

223 425

-3 180

Stab

4 419

2 896

-1 523

17 370

-1 630

Individ och familjeomsorg

8 084

8 837

753

53 012

0

Funktionshinderomsorg

8 113

8 405

291

50 417

-453

16 380

17 108

728

102 627

-1 097

27

0

-27

0

0

Äldreomsorg
Integration

Socialnämnden
I stort klarar socialnämndens verksamheter en underfinansierad budget tack vare tillfälliga statsbidrag,
projektmedel och en minskad efterfrågan på insatser under den pågående pandemin. Det bör påpekas
att förvaltningen under en rad av år varnat för att urholkningen av resurser i förhållande till
demografiska och andra behov urholkar kvalitén och leder till långsiktiga kostnader. Det bör därför
inte komma som någon överraskning när brukarnas betyg på verksamheten, tillsynsmyndigheters
beslut och det ekonomiska resultatet försämras.
Funktionshinderomsorg
Personlig assistans
Nytt beslut kommer skapa ett minus i prognosen framöver med ca 100 tkr per månad. Detta är en
kostnad som inte är medräknad i budget.
Socialpsykiatri
Fortsatt hög sjukfrånvaro utbetald sjuklön med 37 000 kr. Utbetald sparad semesterlön 46 600 kr.
Samt ett högre bemanningskrav med 0,70 årsarbetare pga arbetsmiljöskäl, vilket innebär en kostnad
med ca 485 000 kr/helår.
Åtgärder: Bemanningskravet har kontrollerats igen och annan verksamhet hjälper till vissa tider med
dubbelbemanningar. Detta syns inte ännu i budgetrapporten.
Resurs
Prognosen under resursen kommer ligga på ett minus då vissa kostnader som APT, utbildning,
sjukdom osv debiterar detta kostnad för de anställda.
Äldreomsorg
Dagvården
Inte tillsatt personal vid semester/ akut frånvaro, lånat ut personal till hjälp med Vaccinationer.
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Korttidsvård
I prognosen är det räknat med ökade personalkostnader under sommaren då sjukhuset i regel stänger
avdelningar med medför ökat tryck på korttidsplatser och behov av utökad bemanning.
Pool/resurs
Från 1/1 2021 har den personal som helt går i resursen (önskemål framåt att benämna pool) samlats
under en och samma enhetschef. Detta för att vi ska arbeta för en utveckling av denna grupp och
gruppens arbetssätt. Bland annat för att jobba mer effektivt med resurstid. Flera är föräldralediga,
sjukskrivna och dessa har inte ersatts. Det är svårt i dagsläget att få ut statistik på hur stor personalstat
som vi har behov av i resurs/pool. Pågår planering för att optimera och få ut all resurstid på ett
kostnadseffektivt sätt. Detta arbete görs tillsammans med fackliga representanter och personal. Ett
långsiktigt arbete är påbörjat gällande att tillse att den personal som arbetare i resurs/pool har en vilja
att arbeta här och kompetens för detta.
I nuläget finns ingen budget för denna grupp. Hur detta ska se ut är under planering i förvaltningen.
Natten
2 st vaknätter kan påverka nattens budget under februarimånad.
Humlegårdens demens
Prognosen förväntas bli minus ca en miljon, detta beror dels på att verksamheten kräver två personal
dagtid. Dels för att det är en extra personal dagtid på en avdelning med anledning av den höga
vårdtyngden. Därutöver har i samråd med äldreomsorgschef gjorts en tillfällig utökning av mötestid
för att öka kvalitén.
Humlegården somatik
På grund av tomma lägenheter har vi ett minusresultat på intäkter. Vi har använt tomma lägenheter på
Skäret till brukare med växelvårdsbeslut samt korttidsbeslut vid behov för att fördela ut vårdtyngden.
Hemtjänst
Personalkostnaden: Hög vårdtyngd. Under feb har hemtjänsten ökad kort sjukfrånvaro pga
vaccination. Lönesamtal börjades med personalen under feb, vissa lönesamtalstider ersätts med
vikarier
Åtgärder. Ändra på bemanningskraven i Time care till nästa period. Några enheter har haft resterande
kommer få utbildning om syfte och varför vill måste tagga rätt hos brukaren. Detta påverkar
brukartiden direkt. Jobba med uteblivna besök då vi tidigare inte har kunnat fakturera till brukaren.
Syftet är att öka brukartiden.
Minska sjukfrånvaro genom att ha Rehabsamtal och sätta in åtgärder beroende på personens
hälsotillstånd.
Har planerats om för vaccinationstider för att minska hög belastning på bemanningen då det finns risk
för korta sjukfrånvaro efter vaccination (nr 2 under April).
Individ och familjeomsorg
Barn och familj
Avslutar under februari en långvarig familjehemsplacering.
En jourplacering under perioden 210208-210226.
Mor/barn-placering som inleddes i december 2020 fortgår i väntan på beslut från Förvaltningsrätten
där förhandling äger rum i mitten på mars.
Ökat tryck gällande orosanmälningar inledningsvis på året, vilket kan komma att kräva kostnader i
form av insatser och eventuella placeringar.
Ekonomiskt bistånd
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Antal ärenden: 251
Nya ärenden under februari: 16 st.
Avslutade ärenden i februari: 24 st.
Samarbetet med Viadidakt och Integrationsenheten fungerar bra.
Samarbetet med Projekt "Näringsliv" har inneburit att 5 personer har fått anställning/praktik under
februari månad.
Fokus kommer under året att riktas mot målgruppen "Ensamstående man utan barn" vilka identifierats
som en biståndsgrupp där insatser ska kunna leda till "egen försörjning".
Vuxen
Inleder året med en placering enligt LVM.
Under februari har hittills tre ansökningar om behandling/insats för pågående missbruksproblematik,
inkommit och utredningsarbete pågår.
Äldre och funktionshinder
ÄO: Ansökningar till SÄBO tenderar att komma in sent vilket medför att vårdbehoven är stora.
Flertalet orosanmälningar gällande äldres totalhälsa kommer till IFO.
LSS: Ansökningar gällande personlig assistans, tenderar att öka, liksom behov och ansökan om insats
"Daglig verksamhet".

5 Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaro dag 1–59 i %
Jan

Feb

IFO

0,49

0,47

Integration

16,92

5,13

FHO

11,91

6,13

ÄO

13,04

9,51

Hela förv.

12,98

8,86

Hela
kommun

9,75

8,33

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tabellen visar preliminära siffror före lönebryt i februari så dessa kommer att justeras och sannolikt
bli lite högre.
Funktionshinderomsorg
Hela FHO
En stor oro vad det gäller anskaffning av vikarier till sommaren med rimlig kompetens,
kompetensnivån för vikarier är mycket låg.
Vad det gäller tillsvidaretjänster har rekrytering gått bättre och vi ser en högre nivå på kompetens för
dessa tjänster.
Äldreomsorg
Humlegården demens
Uppdatering och genomgång av BPSD (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens). Möten
7
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en gång i veckan. Rekrytering pågår med anledning av två pensionsavgångar under våren. Hög
sjukfrånvaro ej arbetsrelaterad.
Sjuksköterskor
Två sjuksköterskor föräldralediga. Två sjuksköterskor långtidssjukskrivna. Tre
bemanningssjuksköterskor tjänstgjort under februari.
Paramedicin
En sjukgymnast föräldraledig. Annons föräldravikariat varit ute men tyvärr ingen anställd. Fått
använda oss av bemanningsföretag.
Hemtjänst
Rekryteringsprocess är i gång för anställning av tillsvidareanställda undersköterskor (pensionsavgång
samt annan anledning till att personer valt att sluta sin anställning).
Under feb har hemtjänst haft lång- och kort sjukfrånvaro vilket påverkade direkt på gruppernas
arbetsmiljö.
Lönesamtal börjades med personalen under feb, viss lönesamtalstid ersätts med vikarier.
Två personer som studerar och går på äldreomsorglyftet.
Planerade åtgärder:
Minska sjukfrånvaro genom att ha Rehabsamtal och sätta in åtgärder beroende på personens
hälsotillstånd.
Sätta in en person som arbetar på vikarieraden för att ha kontinuitet.
Diskuterat med personalen om mötesform. Den har ändrats i syfte att ha bättre struktur på möte. Detta
uppskattats av personalen.
Har börjat arbeta med planering tillsammans med personalen och planeraren. Syftet med detta är att
får en optimal planering.
Det har planerats tillsammans med personalen och sjuksköterska att alla vårdbiträde får mer delegering
efter sjuksköterskas bedömning. Detta görs i syfte att höja kontinuitet.
Individ och familjeomsorg
Ledning
Pågående föräldraledigheter samt interna omplaceringar innebär att utredargruppen gått 6 heltider kort
sedan oktober 2020.
Hög arbetsbelastning under inledningen av 2021, gör att vi fr o m mars t o m sista juli har
konsultstöd/utredning barn och familj - 2 personer.
Barn och familj
Konsultstöd för att hantera utredningar under perioden mars - juli.

6 Förväntad utveckling
I pandemins spår går det att förutse ökad detaljreglering och en återgång till ett synsätt där brukare i
första hand ses som patienter och inte som individer. Troligen kommer den demografiska
kostnadsexplosionen därför att späs på med nya krav som inte kommer att vara finansierade. Vi ser en
kraftig ökning av antalet ansökningar om plats i särskilt boende och att de sökandes omvårdnadsbehov
är mycket stort.
Funktionshinderomsorg
Vi ser risker och osäkerhetsfaktorer med kommande rekrytering. Samt kompetens hos kommande
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medarbetare.
Hittills har vi kunnat rekrytera tillsvidare personal med kompetens vi önskar, men vid rekrytering till
framförallt sommarvikarier saknas många gånger grundläggande förmåga och kompetens.
Äldreomsorg
Vi ser risker och osäkerhetsfaktorer med kommande rekrytering. Samt kompetens hos kommande
medarbetare.
Mycket svårt att rekrytera medarbetare/baspersonal med den kompetens vi önskar.
Detta innebär att vi i verksamheten måste tänka om och nytt. Exempelvis hur vi skall organisera det
praktiska arbetat till brukarna. Samt inskolningar och fortbildning. Detta arbete har påbörjats.

7 Det här är vi extra stolta över
Staben/gemensam förvaltning
Hela verksamhetens förmåga att hantera pandemin. Sedan det första kvartalet med smitta har Vingåker
utmärkt sig både som geografisk kommun och som vård- och omsorgs verksamhet med mycket få
smittade. Detta har också uppmärksammats av olika myndigheter, forskare och olika media.
Funktionshinderomsorg
Dagligverksamhet
Genomfört vaccinationer på såväl brukare som personal vilket har gått över förväntan, detta har gjorts
med kort varsel vilket vi är stolta över att kunna genomföra under dessa premisser.
Personlig assistans
Från enheternas/personalens månadsrapport som lämnas till enhetschef framgår att man som
medarbetare känner sig stolt över att berätta att man arbetar som personlig assistent och man alltid
presterar sitt bästa.
Resursen
Från personalens månadsrapporter som lämnas till enhetschef framgår att medarbetarna känner sig
stolta över att känna att man presterar alltid helhjärtat samt försöker alltid hitta förbättringsområden
inom verksamheten.
Äldreomsorg
Dagvård
Semesterrekryteringen är snart klar och det innebär att båda dagvårdsenheterna har öppet hela
sommaren, räknar inte med någon stängning under semesterperioderna.
Korttidsvård
De brukare som har tackat ja har fått vaccin mot Covid 19, alla medarbetare som tackat ja till vaccin
har fått sin första spruta, några medarbetare har hunnit få två doser.
Sommarplaneringen ser bra ut, inskolning av vikarier inför sommaren pågår.
Ekgårdens somatik
Att semester och sommarrekryteringen är snart klar. Ekgården har påbörjat introduktioner och räknar
med att det kan bli avhopp med sommarvikarier. Personalen har fått igenom sina önskade veckor med
något undantag med byte av någon vecka.
Humlegårdens demens
Personalen jobbar aktivt med aktiviteter som tilltalar brukarna, musik, högläsning samt promenader.
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Detta trots att det är hög vårdtyngd.
Sjuksköterskor
Genomförandet av vaccinationerna.
Hemtjänst
En grupp som trivs på sitt jobb, vill göra förändringar och höja upp brukartiden. Är öppet för en dialog
och har arbetsglädje i gruppen. Trots en ny chef och nya kollegor så är de positiva och engagerade.
Personalen är positiv till Teamsmöte under Brukarmöten och APT.
En engagerad personal, som vill jobba med nya utmaningar. Har en arbetsglädje och är mån om
brukaren. De håller ut trots pandemin.
Servicegruppen är en liten arbetsgrupp, där ordinarie personal är engagerade i sitt arbete och vill
utveckla verksamheten.
Två personer studerar till undersköterska via äldreomsorglyftet.
Integration
Stort arbete har lagts på projektet "Hälsosamt liv" för att informera om vaccinationer till allmänheten i
samarbete med regionen. Integrationens hälsoinformatörer har tagit initiativ till inspelning av fyra
filmer på olika språk för att tex. instruera om hur 1177 fungerar. Filmerna har efterfrågats av IFO och
Regionen för användning.
Boendeenheten Altas
Personalens flexibilitet för att minska behovet av vikarier.
Individ och familjeomsorg
Ledning
Trots en stor arbetsbelastning i samtliga verksamhetsgrenar, finns en lojalitet och samverkan som
bidrar till ett gott arbetsklimat.
Barn och familj
Återigen under en intensiv period i komplicerat ärende har samarbetet över gränserna fungerat mycket
bra och visar på en hög kvalitet i arbetet.
Vuxen
Att vi gemensamt arbetar för att stötta och avlasta varandra.
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Bilaga 1. Soc 2102 2 exkl projekt Månadsrapport februari 2021.

Ack utfall

Ack
budget
Jan 21 Feb 21

Årsbudget
Avvikelse
mot
budget

Kod
Ansvar

Ansvar

Jan 21 Feb 21

70100000

Socialnämnden

119 090

178 869

71110000
71120000
71130000
71210000
71220000
71230000
71231000
71240000
71250000
71310000
71321000
71322000
71323000
71331000
71332000
71341000
71342000
71343000
71350000
71351000
71371000
71372000
71390000
71410000
71411000
71420000
71430000
7143/7002
71441000

Förvaltningsledning Admin
Anhörigstöd
Alkoholhandläggning
IFO Ledning Administratio
Barn och familjeenheten
Ekonomiskt bistånd
Aktivt försörjningsstöd
Vuxenenheten
Äldre och funktionshinder
FHO Ledning Admin
Lärkparken Serviceb
Gruppbostad Storgatan
Gruppbostad Fabriksgatan
Barnkorttids
E-gruppen
Socialpsykiatri Gruppbost
Socialpsykiatri Dagverksa
Socialpsykiatri Boendestö
Personlig assistans
Resurspersonal "ökad syss
Dagcenter
Servering Sävstagården
Ledsagar- och avlösarserv
Ledning/Administration
Admin ÄO
Sjukvård
Paramedicin
Tekniska hjälpmedel
Humlegården Demens
Humlegården
Skräddaren/Vä
Ekgården
Humlegården Somatisk
avde
Natt

4 269 711
628
29 100
2 230 374
2 279 044
2 137 071
0
971 499
466 381
748 610
521 981
799 974
693 138
388 319
366 889
814 490
149 704
369 846
2 166 667
898
1 133 286
-45 989
5 474
1 321 392
261 252
1 618 288
610 237
358 251
1 795 025

2 637 992
63 846
14 836
2 807 491
1 824 699
2 507 168
166 700
799 243
731 813
626 459
535 458
792 081
735 147
429 542
323 565
606 459
160 282
367 417
2 439 698
75 515
1 269 391
22 720
20 837
1 586 959
271 054
1 873 150
600 620
334 516
1 791 515

59 779
-1 631
719
63 218
-14 264
577 117
-454 346
370 097
166 700
-172 256
265 433
-122 152
13 478
-7 893
42 009
41 223
-43 325
-208 032
10 578
-2 429
273 031
74 617
136 104
68 709
15 363
265 567
9 802
254 862
-9 616
-23 736
-3 510

-18 460
0
1 215 653 1 452 478

18 460
236 825

0
8 713 124

944 835 924 852
2 280 449 2 285 124

-19 983
4 675

5 548 000
13 708 000

71442000
71443000
71444000
71450000

Jan 21 Dec 21
Nämnd och
förvaltning
minus 1 523 tkr

IFO
plus 753 tkr

FHO
plus 291 tkr

ÄO
plus 728 tkr

1 073 000
15 824 787
383 000
89 000
16 841 581
10 945 999
15 040 000
1 000 000
4 794 500
4 390 000
3 758 000
3 212 108
4 751 537
4 410 000
2 576 739
1 941 000
3 638 027
961 500
2 204 060
14 635 270
453 000
7 614 819
136 293
125 000
9 519 850
1 626 000
11 236 653
3 603 000
2 006 691
10 746 942
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71460000
71471000
71471/7001
71472000
71473000
71474000
71475000
71476000
71481000
71482000
71490000
71510000
71522000
71524000
71531000
Totaler

Korttidsboende
Hemtjänst Söder
Larm
Hemtjänst Norr
Hemtjänst Demens
Hemtjänst gemensamt
Hemtjänst City
Hemtjänst Service
Dagvård
Demensdagvård
Pool ÄO
Ledning/Adm UI
Pegasus
Atlas/Villan
Integrationsenhet

470 262 648 133 177 871
15 272
1 -15 271
69 073
16 503 -52 570
95 560
0 -95 559 Hemtjänst
195 119
-1 -195 119 plus 328 tkr
4 396 504 4 994 582 598 078
71 915
0 -71 915
-107 508
1 107 509
134 777 157 532
22 754
137 195 170 701
33 506
514 745
0 -514 745
46 190
0 -46 190 Integration
15 377
0 -15 377 minus 27 tkr
-35 375
0
35 375
463
0
-463
37 022
37 244
676
948 222 270

3 888 020
0
99 000
0
0
29 961 500
0
0
945 000
1 024 000
0
0
0
0
0
223 425
000
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20

54 (x)

Sn §

SN 2020/388

Motionssvar språkkrav
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att
1. Socialnämnden får i uppdrag att ta fram urvalskriterier för nyanställning som
säkerställer att personal har grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska
språket som minst kan jämföras med de som beskrivs i Socialstyrelsens allmänna
råd (SOSFS 2011:12).
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att införa
språkkrav i svenska för anställning inom vård och omsorg. Vid nyanställning av
personal inom vården ska det framgå genom ett obligatoriskt språktest att kunskaperna i
svenska språket motsvarar den nivå som Socialstyrelsen rekommenderar för personal
inom vården. Detta är godkänd kurs i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 på
gymnasienivå eller likvärdig utbildning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-22 med tillhörande bilagor
Förslag till motionssvar
Motion (SD)
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-22
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Svar på motion om att införa språkkrav i svenska för
anställning inom vård och omsorg
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att
Socialnämnden får i uppdrag att ta fram urvalskriterier för nyanställning som
säkerställer att personal har grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska
språket som minst kan jämföras med de som beskrivs i Socialstyrelsens allmänna
råd (SOSFS 2011:12)
Sammanfattning av ärendet

Sverigedemokraterna har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att införa
språkkrav i svenska för anställning inom vård och omsorg. Vid nyanställning av
personal inom vården ska det framgå genom ett obligatorisk
Språktest att kunskaperna i svenska språket motsvarar den nivå som
Socialstyrelsen rekommenderar för personal inom vården. Detta är godkänd kurs i
svenska 1 eller svenska som andra språk 1 på gymnasienivå eller likvärdig
utbildning.
Ärendets beredning

Svaret bygger på den kunskap i ämnet förvaltningen inhämtat under ett antal års
arbete med frågeställningen. Deltagandet i Vård- och omsorgscollege, riskanalysen
2020, olika integrations- och personalförsörjningsprojekt. Närmast berörda inom
äldre- och funktionshinderomsorgen har deltagit i utformandet. Information till
fackliga organisationer inom socialnämnden sker 2021-03-25.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
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☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

I ett europeiskt och nationellt perspektiv är andelen anställda i Vingåkers kommun
med annat modersmål än svenska relativt lågt. Frågan om färdigheter i svenska
språket och vilka risker och problem detta medför har trots det varit en mycket
aktuell fråga under flera år. Den har lyfts av såväl personal, fackliga organisationer,
chefer och politiker i nämnden. En rad åtgärder har vidtagits men de har inte varit
tillräckliga. Den riskanalys som gjordes 2020 som en del i socialnämndens
internkontroll visar också på att ytterligare insatser är nödvändiga. Inte minst med
tanke på att rekryteringssituationen under de kommande 15 åren troligen kommer
att försvåras betydligt.
Förvaltningens ståndpunkt

Ett initialt test av språkkunskaper kan vara en lägsta tröskel in i verksamheten.
Erfarenheten säger dock att det är mycket svårt att fullt ut fånga hur en individ i
praktiken fungerar genom olika former av teoretiska test. Det kommer därför vara
nödvändigt med ett register av kompletterande åtgärder för att utveckla
kunskapen i svenska och säkerställa kvalitén i verksamheten. Både ett utvecklat
rekryteringsarbete med bedömning av kunskaper i svenska och eventuellt andra
områden samt fortsatta utbildningsinsatser på befintlig personal kommer att kräva
långsiktiga satsningar grundade på ekonomiska och personella resurser.
Ekonomiska konsekvenser

Att satsa på en säkrare rekryteringsprocess innebär att en del kostnader på längre
sikt undviks. Förvaltningen ser dock att ett tillskott på bland annat en tjänst riktad
mot rekrytering och introduktion är en nödvändig förutsättning. Det krävs också
resurser för fortbildning och mentorskap.
Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förslag till motionssvar
Motionen

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dag Wallströmer
Socialchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Bättre språkkunskaper hos
omvårdnadspersonal kommer att leda till en
högre upplevd kvalité hos brukarna.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

Bättre upplevd kvalité på omvårdnaden leder till
förbättrad hälsa hos brukarna

Att alla medarbetare har tillräckliga kunskaper i
svenska förbättrar arbetsmiljö för samtliga
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Ungdomar som studerar till vårdyrken

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt?

Beslutet kan försvåra för ungdomar som ej har svenska som modersmål att
etablera sig på arbetsmarknaden

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☒
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På vilket sätt?

Se fråga 3
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Svar på motion om språkkrav i svenska vid anställning i vård och omsorg.
Sverigedemokraterna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att:
Socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett obligatorisk språktest med språkkrav enligt
Socialstyrelsens rekommendationer, för användning vid nyanställning av personal till äldreoch funktionshinder omsorgen.
Socialnämnden delar motionärens oro över de risker och kvalitetsbrister som bristande kunskaper
i svenska språket kan innebära i det brukarnära arbetet.
En rad initiativ och försök i den riktning som motionären pekar i pågår också i olika kommuner.
Ett växande problem
Frågan om språkkunskaper har växt dels givetvis på grund av att en allt större del av
personalstyrkan i vård- och omsorg har annat modersmål än svenska. Omvårdnadsprogrammet
har också tappat popularitet och en allt mindre del av eleverna har gymnasiebehörighet. De i
allmänhet valideringsinriktade vuxenutbildningar som arbetsförmedlingen upphandlar till lägsta
pris har allt för ofta en bristande kvalité. Detta kombinerat med en allmän administrering och
detaljstyrning genom allt fler och allt mer omfattande styrdokument gör att avståndet mellan
önskat och faktiskt läge ökar.
Socialstyrelsens rekommendation
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som
arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. De allmänna råden innehåller rekommendationer för
tolkningen av 3 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och närmare bestämt, de
grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta som t.ex. vårdbiträde eller undersköterska i
socialtjänstens omsorg om äldre. I 3 kap. 3 § SoL står det att
• insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet
• det för uppgifter inom socialtjänsten ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet
• kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.
I de allmänna råden beskrivs de grundläggande kunskaper och färdigheter personalen i
äldreomsorgen ska besitta under 12 rubriker:
• Värdegrund, förhållningssätt och bedömningsförmåga
• Kommunikation
(kunskap om hur sättet att kommunicera kan anpassas till olika situationer och till olika
individers förutsättningar och behov samt förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska
arbetet– förmåga att kommunicera med närstående– förmåga att kommunicera med personer
ur olika yrkesgrupper – förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska)
• Regelverk
• Det normala åldrandet
• Åldrandets sjukdomar
• Funktionsbevarande omsorg
• Social omsorg
• Kroppsnära omsorg
• Måltid, mat och näring
• Skötsel av hemmet
• Omsorg i livets
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Hälso- och sjukvård

Den som ska arbeta med stöd och hjälp till äldre personer kan uppnå kunskaper och förmågor i
enlighet med dessa allmänna råd genom godkända kurser om 1 100 poäng i de
programgemensamma karaktärs-ämnena och 300 poäng i ämnet gerontologi och geriatrik i vårdoch omsorgsprogrammet eller genom annan motsvarande utbildning. Tillräckliga kunskaper i
svenska för att uppnå förmågan att förstå, tala, läsa och skriva svenska i enlighet med dessa
allmänna råd kan dock inhämtas genom godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet
svenska eller svenska som andraspråk i vård- och omsorgsprogrammet eller genom annan
motsvarande utbildning.
Svårigheter med uppdraget
En rad frågor inställer sig utförandet av uppdraget:
Vilken personal ska testas? All personal? All personal med annat modersmål?
Ska godkända gymnasiebetyg i de svenska 1 eller svenska som andra språk 1 likställas med
godkänt prov?
Hur ska socialförvaltningen skaffa sig kompetens motsvarande gymnasielärare i svenska för att
rätt och rättvist kunna ”betygsätta” arbetssökande?
Hur gör man i en situation där inte personal med godkända testresultat finns att tillgå? Beordrad
övertid, indragna semestrar?
Ska testet göras skriftligt eller muntligt eller både ock?
Bedömning
Socialnämnden bedömer det som angeläget att tillräckliga kunskaper i svenska språket blir ett
obligatoriskt urvalskriterium vid nyanställning och att detta sker på ett professionellt och
rättssäkert sätt. Socialnämnden delar motionärens ambitionsnivå att kunskapen i svenska bör
minst motsvara en grundläggande gymnasienivå för att kunna kommunicera med brukare, sköta
lagstadgad dokumentation och att förstå skrivna instruktioner och rutiner. Den angivna
gymnasienivån avser dock endast den del av språket som är att läsa och skriva. I vårdarbetet är
det också av största vikt att kunna prata och förstå tal varför även denna reella kunskap på något
sätt bör bedömas när anställning är aktuell. Socialnämnden anser därför att det vore olyckligt att i
ett beslut i kommunfullmäktige i detalj beskriva urvalskriteriet på det som motionen gör. Dels
saknar Socialnämnden idag både kompetens och resurser för detta uppdrag, dels måste testen
konstrueras/upphandlas och dels är detta endast en av flera viktiga pusselbitar i att förbättra
färdigheterna i svenska språket.
Som ses i ovanstående uppräkning från det allmänna rådet är språkkunskaper endast en del av ett
av de 12 ämnesområdena som Socialstyrelsen lyfter fram. Socialnämnden saknar såväl resurser till
nödvändig fortbildning inom dessa 12 områden som möjlighet i form av vikariemedel för at
utbilda personal i den omfattningen.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta
Socialnämnden får i uppdrag att ta fram urvalskriterier för nyanställning som säkerställer att
personal har grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket som minst kan jämföras
med de som beskrivs i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12)
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Motion till Vingåkers kommunfullmäktige.
Att införa språkkrav i svenska för anställning inom vård och omsorg.
Det är mycket positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom vården i
kommunen
Men då måste deras språkkunskaper räcka till.
Alla personer som behöver vård och omsorg måste få känna sig trygga med att bli
förstådda och att personal för står våra brukare.
Vid brist i svenska språket hos personal kan det bli en stor risk för brukaren så att
brukaren inte får den vård brukaren ska ha.
Det kan bli allvarliga avvikelser i medicinering och vårdplaneringar.
Det medför ett mer arbete för övrig personal som kan öka stress och få som följd långa
sjukskrivningar. Detta kostar i slutänden stora ekonomiska förluster.
Vid ny anställning av personal inom vården ska det framgå genom ett obligatorisk
språktest
att kunskaperna i svenska språket motsvarar den nivå som socialstyrelsen rekomenderar
för personal inom vården. Detta är godkänd kurs i svenska 1 eller svenska som andra
språk 1 på gymnasienivå eller likvärdig utbildninq.

Med hänvisning till motionen föreslås kommunfullmäktig besluta.

Att: Socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett obligatorisk språktest med språkkrav enligt
socialstyrelsens rekommendationer, för användning vid nyanställning av personal till äldre
och fu n ktionshinder omsorgen.

~(~~
Sd V, YJ y o:.k&r
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20
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SN 2021/105

Äskanden budget 2022-2024
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att för 2022 begära full kompensation för löne- och
hyresökningar inklusive kostnaderna för lokalvård.
2. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens förslag på äskanden därutöver
inför 2022 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med ett belopp på 15 812
000 kr.
Sammanfattning av ärendet
Budgetprocessen, att hela tiden hitta möjliga tuvor att stå på ekonomiskt pågår oavbrutet
året runt. Innehållet i aktuellt dokument är framtaget av förvaltningens ledningsgrupp,
underlag har inhämtats från ekonomienheten och HR-enheten, dialog har förts med de
kommunala bolagen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Därmed inte sagt att dessa
parter är överens om innehållet. Samverkan med facken på förvaltningsnivå har skett.
Sveriges arbetsterapeuter anser att behovet av utökning är en heltid istället för den
föreslagna halvtiden. Kommunal saknar konkreta åtgärder för att minska antalet delade
turer.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-25 med tillhörande bilagor
Budgetäskanden 2022
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-25
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Äskanden budget 2022-2024 Socialnämnden
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
Socialnämnden beslutar att för 2022 begära full kompensation för löne och
hyresökningar inklusive kostnaderna för lokalvård.
Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens förslag på äskanden
därutöver inför 2022 till Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktige med ett
belopp på 15 812 000 kr.
Sammanfattning av ärendet
Ärendets beredning

Budgetprocessen, att hela tiden hitta möjliga tuvor att stå på ekonomiskt pågår
oavbrutet året runt. Innehållet i aktuellt dokument är framtaget av förvaltningens
ledningsgrupp, underlag har inhämtats med frånekonomienheten och HRenheten, dialog har förts med de kommunala bolagen och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Därmed inte sagt att dessa parter är överens om
innehållet.
Samverkan med facken på förvaltningsnivå har skett.
Sveriges arbetsterapeuter anser att behovet av utökning är en heltid istället för den
föreslagna halvtiden.
Kommunal saknar konkreta åtgärder för att minska antalet delade turer.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund

Socialnämnden har under ett antal år haft mycket stora budgetunderskott. Genom
kraftiga besparingar och extra statsbidrag gav dock 2020 närmast ett nollresultat.
Detta förväntas med nuvarande rambeslut under budgetperioden växa till ett
mycket stort underskott då kostnaderna stiger betydligt snabbare än tilldelad ram
och det finns begränsningar för hur mycket kvalitén kansänkas. Stora insatser görs
bland annat för att minska kostnaderna för resurstid, för att sänka
försörjningsstödet och för att sänka kostnaderna för externa placeringar.
Socialnämndens verksamheter inom funktionshinderomsorg och Individ- och
familjeomsorg har för närvarande en kraftig volymökning, främst gällande daglig
verksamhet samt barnskyddsärenden. Äldreomsorgen kommer av demografiska
skäl att växa med 50 % kommande 10 år, motsvarar en årlig kostnadsökning på
cirka 7 miljoner kr/år i fast kostnadsläge. Till detta kommer fortsatt överskjutande
av ansvar och kostnader från andra förvaltningar, region och statliga myndigheter.
I pandemins spår höjs kraftiga röster för en ökad detaljreglering och krav på
främst äldreomsorgen.
Förvaltningens ståndpunkt

Samtidigt som pandemin måste bekämpas så måste även andra frågor som
kompetensförsörjning, ökade behov på grund av bland annat ökat antal äldre
invånare, omställning till nära vård, kraftigt minskat flyktingmottagande och ökade
lokalkostnader hanteras. Ny teknik innebär både ökade kostnader och möjlighet
att på sikt bedriva delar av verksamheten på nytt och mer kostnadseffektivt sätt.
För att klara de mycket stora utmaningarna imorgon och framåt måste det idag
vågas avsättas medel för att bedriva utveckling och strategiskt förändringsarbete.
I sammanfattningen kan nummer 6-9 och 16 ses som sådana strategiska insatser.
Ett annat sätt att gruppera äskandena är:
Utökade behov hos invånarna: nr 4, 10-17
Politiska beslut eller beslut på andra nivåer: nr 1-2, 6-9.
Överskjutning av ansvar från andra: nr 3, 19
Ekonomiska konsekvenser

Den framtida ekonomin ser trots det goda resultatet 2020 mycket svår ut. Risken
är dessutom stor för att pandemin kommer att leda till ny kostnadsdrivande, men
ekonomiskt ej kompenserad, lagstiftning.
Minskat mottagande av nyanlända innebär på längre sikt troligen sänkta kostnader
för försörjningsstöd men också att försörjningsstöd och annan verksamhet som
idag finansieras av schablonbidrag från Migrationsverket måste tas ut kommunens
budgetmedel. Gäller till viss del även Barn- och utbildningsförvaltningen.
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Bilagor
1.
2.
3.
4.

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Budgetäskanden 2022

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Dag Wallströmer
Socialchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Att ge socialnämnden en rimlig budget i
förhållande till uppdraget bidrar långsiktigt
till en ekonomi i balans

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

För att kunna erbjuda livskvalité och
kommunal service på acceptabel nivå krävs
en realistisk budget

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

Socialnämndens ansvar är bland annat att lokalt
arbeta för invånarnas hälsa och välbefinnande
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Socialnämndens yrkesområden är starkt
kvinnodominerade vilket märks genom sämre
arbetsvillkor

"[Klicka och skriv]"

Elbilarna fungerar idag bra men nämnden är inte
fullt ut kompenserad för
merkostnaden."[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☒

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

Alla barn som är berörda av nämndens insatsr

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☒
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2022
Ekonomiska konsekvenser samt förslag på åtgärder och effektiviseringar utifrån den av
kommunstyrelsen beslutade planeringsdirektiv med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 som
fastställdes 2021-03-29 §43
Beskriv varje område så tydligt som möjligt. Ange nyckeltal och andra uppgifter som kan
förtydliga konsekvensen. I möjligaste mån ska konsekvensen uppskattas i pengar. Exempel på
förändringar och trender som kan behöva analyseras för att göra denna sammanställning är:
●
●
●
●
●
●

Befolkningsprognos
Ändringar i lagar och författningar som påverkar verksamhet och resursbehov
Statliga reformer som påverkar verksamhet och resursbehov
Kommunala beslut som påverkar verksamhet och resursbehov
Strukturella förändringar
Ändringar i lokalbehov

De tilldelade medlen för investeringar har under de senaste åren inte nyttjats fullt ut. Nämnderna
bör därför även analysera sina investeringsbehov och beskriva vilka investeringar som är
nödvändiga. Påverkan på driftbudgeten ska framgå. Vid eventuell begäran om utökad
investeringsram ska investeringskalkyl bifogas. Mallar bifogas.
Rapporten ska högst innehålla ca 3 - 5 sidor exklusive investeringsbehov och lämnas in till
elin.hoghielm@vingaker . Rapporten ska vara nämndbehandlad innan Kommunstyrelsen
sammanträder den 7 juni. KSAU hanterar ärendet den 25 maj. Eventuella frågor besvaras av
ekonomichef Elin Höghielm eller budgetstrateg Anders Nordling, anders.nordling@vingaker.se.
Rapporten/blanketten ska medfölja nämndens budgetbeslut och vara ekonomichefen
tillhanda senast den 11 maj, oavsett om den är nämndbehandlad eller inte, för att kunna
sammanställas till dialogdag 2.
Vid dialogdag 2 den 17 maj förväntas nämndordföranden presentera materialet.
Gemensam mall för presentationen ska användas. Mallen bifogas

55

RAM 2022
Cirkulär 12:12
Finansen
KS
KoF
Sam
BoU
Gymansiet
SoC
Summa

enligt
KF § 118
598 826
-108 793
-16 286
-6 715
-187 007
-46 673
-224 204
9 148

Löneökning
-795
-142
-85
-2 386
-3 691
-7 099

HyresSkatter
ökning
oc utjämning
12 965
-189
-90
-9
-454

-742

12 965

Pensioner

Övrigt

5 337
-247

5 337

-247

NY RAM
År 2022
617 128
-110 024
-16 518
-6 809
-189 847
-46 673
-227 895
19 362

År 2023 År 2024
627 760 641 963
-111 384 -112 396
-16 754 -16 993
-6 904
-7 001
-192 742 -195 693
-46 673 -46 673
-232 439 -237 059
20 864
26 148

Justeringar avser;
•

•

•

•

Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella
statsbidrag ska befolkningsantal gälla: - 2022 9.175 personer (1 november 2021), - 2023
9.200 personer (1 november 2022), - 2024 9.225 personer (1 november 2023)
Uppräkning av personalkostnader ska göras med 2,0 procent per år under planperioden
för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden och med 1,5 procent per år för
övriga nämnder.
Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av hyreskostnader ska göras med 1,5 procent
per år under planperioden. OBS! Uppräkning till SoC 2022 är redan beräknad enligt KF §
118.
Övrigt består av ökade kostnader för kollektivtrafiken och valnämnden
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Nämnd: Socialnämnden
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 227 895 år 2022
1. Verksamhet/område: Hela förvaltningen gemensamma körjournaler 40 tkr
Beskrivning av konsekvensen: Finns en troligtvis mikroskopisk risk att skattemyndigheten detaljgranskar och
sedan kontrollmäter samtliga körjournaler och upptäcker att någon inte åkt rakaste vägen mellan två punkter
vilket teoretiskt kan innebära att samtliga som haft tillgång till det fordonet förmånsbeskattas.
Förslag på åtgärder
Elektronisk körjournal införs ej.
2. Verksamhet/område:

Hela förvaltningen alkolås i samtliga bilar 150 tkr

Beskrivning av konsekvensen Det finns ett äldre beslut i kommunstyrelsen att alla bilar ska utrustas med
alkolås. Förvaltningarna har ej tilldelats pengar för ändamålet och antalet alkolås har på senare år minskat. Med
nuvarande omfattande användning av handsprit kan alkolås krångla, för personal inom Individ- och
familjeomsorgen och socialpsykiatrin är alkolås som gör att en snabb reträtt från en hotfull situation försvåras
tveksamt ur arbetsmiljösynpunkt, plastmunstyckena bidrar till en ökad plastkonsumtion, alkolåsen förhindrar
endast den som är påverkad av just alkohol från att starta bilen och inte den som är påverkad av narkotika eller
mediciner.
Givetvis är rattonykterhet mycket allvarligt och bör om möjligt förhindras.
Förslag på åtgärder: Om medel beviljas föreslås att dessa istället används till nyckelskåp med alkolås varvid
flertalet av nackdelarna minskar samtidigt som kostnaden blir lägre.
3. Verksamhet/område: Hela förvaltningen, fastighetskompetens 650 tkr
Beskrivning/konsekvens Kommunen saknar fastighetskompetens som socialnämnden kan utnyttja för t.ex.
besiktningar, förhandlingar med hyresvärdar, bedömning av rimligheten i hyressättning, kontakter med
räddningstjänst, hälsoskyddsinspektörer etc., bedömning av kostnader för förändringar och renoveringar av
objekt som nämnden hyr, diskussioner om parkeringsplatser, belysning, kvalitet på lokalvård,
arbetsmiljörelaterade lokalfrågor m.m. Bedömd utökad kostnad cirka 650 tkr/år.
Förslag på åtgärder
4. Verksamhet/område: Hela förvaltningen, Skyddsmateriel 3000 tkr
Beskrivning/konsekvens Ingen vet om och i så fall när den pågående pandemin upphör. Även om vaccination
nu är på gång för de första varianterna av viruset vinner nya varianter, som är immuna mot nuvarande vaccin,
snabbt mark. Kan innebära att det förhöjda behovet av skyddsmateriel består. Då tillverkningskapaciteten har
ökat kan de mest hutlösa överpriserna undvikas men en merkostnad på cirka 3 000 tkr per år bedöms som
trolig.
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Förslag på åtgärder Att ställa sig utanför Smittskyddsmyndighetens liksom arbetsmiljöverkets
rekommendationer kan komma att stalla sig mycket kostsamt såväl ekonomiskt, hälsomässigt och
förtroendemässigt. Förvaltningen ser inget alternativ till att skyddsmateriel i tillräcklig omfattning anskaffas. Ett
alternativ till att socialnämnden tilldelas budget för kostnaden är att kommunstyrelsen tills vidare står för
kostnaderna.
5. Verksamhet/område: Hela förvaltningen, köp av verksamhet 350 tkr
Beskrivning/konsekvens Den köpta verksamheten inom Individ- och familjeomsorgen, som är merparten av
nämndens kostnader förköpt huvudverksamhet, består nästan uteslutande av institutionsplaceringar av barn,
unga och vuxna. De kostnaderna ökar årsvis genom att personalen på institutionerna får löneökningar. För att
inte budgeten ska urholkas krävs uppräkning i paritet med löneökningstakten. 350 000 kr motsvarar 2 % av
köpt huvudverksamhet 2020
Förslag på åtgärder Nekad behandling, inom missbruk leder det snabbt till fler LVM och därmed till betydligt
högre kostnader. På barnsidan leder det till att barn får fortsätta att fara illa i sina hem.
6. Verksamhet/område: Språkkompetens 650 tkr
Beskrivning/konsekvens På olika sätt har de svårigheter som bristande kunskaper i svenska språket medför,
främst inom vård och omsorg, uppmärksammats de senaste åren. Olika former av insatser har gjorts under
flera år. Socialnämnden har också 2020 genomfört en riskanalys på språkbrister som en del i sin internkontroll.
En motion om språktest har lämnats till kommunfullmäktige. Socialnämnden kommer under många år framåt
behöva arbeta vidare med frågan att säkerställa att nyanställd och redan anställd personal har tillräckliga
kunskaper i svenska språket. Sett tillkommande rekryteringsbehov finns absolut ingenting som tyder på att
behovet kommer att minska. Även nyanställd personal med svenska som modersmål tenderar att ha större
behov av introduktion och vidareutbildning.
6.1. Verksamhet/område: Tjänst för språktest och utökad kompetensbedömning vid anställning,

utökad introduktion och förberedelser för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 700 tkr
Beskrivning/konsekvens Socialförvaltningen nyanställer ett 50-tal medarbetare per år. Att på ett seriöst vis testa
och bedöma språkkunskaperna hos de nyanställda kräver att det finns en person som har kompetens för att
göra den bedömningen, antingen som anställd eller som köpt tjänst. Beräknad åtgång cirka 250 timmar per år.
Nämnden har de senaste åren haft mycket gott stöd från HR i rekryteringsarbetet men språktest och utökad
kompetensbedömning faller utanför ramen för vad HR i nuläget kan erbjuda.
En satsning behöver göras för att kvalitetssäkra delegeringsprocessen gällande hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Det handlar om att förbereda den personal som ska delegeras, planera tillfällen etc. för att inte betunga
sjuksköterskorna med de arbetsuppgifterna.
Förslag på åtgärder Alternativt avslå motionen om språktest och blunda för det kvalitetsproblem som
bristande språkkompetens innebär i vård och omsorg.
6.2. Verksamhet/område: Mentorskap/handledare/språkinspiratörer 1000 tkr
Beskrivning/konsekvens Det finns i verksamheten ett 60-tal medarbetare som
mentorer/handledare/språkinspiratörer. För att få önskad effekt av deras arbete behöver de dels ha lite tid
avsatt till själva mentorskapet som till egen utbildning och inspiration. De behöver 2 timmar per vecka för sitt
mentorskap samt i övrigt tid till utbildningar och gemensamma utbildningar. Innebär ett behov av tillskott
motsvarande två heltidstjänster. Cirka 1 miljon kr

58

Förslag på åtgärder Alternativt avslå motionen om språktest och blunda för det kvalitetsproblem som bristande
språkkompetens innebär i vård och omsorg.
6.3. Verksamhet/område: Utökad introduktion och internutbildning 1 434 tkr
Beskrivning/konsekvens Om 300 medarbetare behöver 4 st. extra halvdagsutbildningar per år i snitt innebär
det dels en kurskostnad på minst 1000 kr/medarbetare samt 600 vikariedagar extra vilket motsvarar 2,7
heltidstjänster eller en årskostnad på 1 134 000 kr
Förslag på åtgärder Alternativt avslå motionen om språktest och blunda för det kvalitetsproblem som bristande
språkkompetens innebär i vård och omsorg
6.4. Verksamhet/område: Närmare och tydligare arbetsledning genom närvaro, samtal etc. men också
genom fastare rutiner 1500 tkr
Beskrivning/konsekvens En punkt det är svårt att sätta en tydlig prislapp på då väldigt många faktorer spelar
in. Hur mycket tids som chefer behöver lägga på fastighetsfrågor, teknik, rekrytering, administration, olika
former av ovanifrån kommande processer etc. Erfarenheten är att trots att alla pratar om vikten av motsatsen
så får hela tiden alltmer av chefernas tid läggas på annat än det verksamhetsnära ledarskapet och chefsskapet.
Om inte den trenden tydligt bryts kommer en betydande utökning av antalet chefer att behövas även med
oförändrad storlek på verksamheten.
Förslag på åtgärder Minskade krav på statistik, deltagande i olika ovanifrån kommande processer som Agenda
2030, varumärken, etc.,
7. Verksamhet/område: Individ- och familjeomsorg, undvika hemlöshet 50 tkr
Beskrivning/konsekvens Det nya alternativboende i Plåtslagaren innebär en risk för tomgångshyror som ej är
budgeterad.
Förslag på åtgärder
8. Verksamhet/område: Individ- och familjeomsorg budgetfinansiering av befintliga tjänster 650 tkr
Beskrivning/konsekvens Tre tjänster som socialsekreterare, en i ekonomigruppen, en i familjehemsgruppen
och en barnutredare, finansieras av medel från verksamheten med ensamkommande barn. Ensamkommande
har minskat drastiskt varför de fonderade medlen nu minskar. Samtidigt har arbetsmängden i framför allt barnoch familjegruppen över tid inte minskat. Antalet orosanmälningar ökar t.ex. kraftigt år från år. De tre
tjänsterna behöver över tid därför alltmer finansieras ur budget. Förslag är en tjänst 2022 och ytterligare en
tjänst 2024.
Förslag på åtgärder. Minska antalet tjänster vilket innebär försämrad arbetsmiljö, otillåtet långa utredningstider
och ökad personalomsättning med behov av hyrpersonal.
9. Verksamhet/område: Funktionshinderomsorg Ökat antal brukare med daglig verksamhet 607 tkr
Beskrivning/konsekvens Antalet brukare med daglig verksamhet har de senaste åren ökat tydligt. Gränsen är
nu passerad för vad verksamheten klarar utan resurstillskott. Det behövs en tjänst till en kostnad av 475 tkr.
samt medel till habiliteringsersättning med 132 000 tkr vilket täcker 10 nya brukare med en 50 % närvaro.
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Förslag på åtgärder: Ta bort habiliteringsersättningen helt vilket dels minskar kostnaden och dels minskar
närvaron så att tjänsten kan finansieras
10. Verksamhet/område: Funktionshinderomsorg, Socialpsykiatrin 500 tkr
Beskrivning/konsekvens Kraftigt ökad vårdtyngd i form av omvårdnadsbehov hos en brukare medför att en
förstärkning med en tjänst varit nödvändig.
Förslag på åtgärder: Underskott så länge brukaren lever.
11. Verksamhet/område: Äldreomsorg Volymökning hemtjänst 1000 tkr
Beskrivning/konsekvens Sett över tid har hemtjänsten växt kraftigt om än inte i takt med att de äldre blivit fler.
Tillväxten kommer att fortsätt de kommande 10 åren även om pandemin inneburit en tillfälligt minskad
efterfrågan. Den planerade utökningen på medel motsvarande två tjänster per år har hittills matchat
verkligheten bra.
Förslag på åtgärder: Fortsatt försämrad kvalité i hemtjänsten, sämre kontinuitet, inga promenader, sämre
arbetsmiljö, ökad användning av delade turer och deltider etc.
12. Verksamhet/område: Äldreomsorg, Personal särskilt boende 2865 tkr
Beskrivning/konsekvens Över tid är hälsotillståndet allt sämre hos dem som flyttar till särskilt boende. Allt fler
har också en tydlig demensproblematik. Detta sammantaget gör att bemanningen sakta behöver höjas. En allt
större del av eleverna på omvårdnadsprogrammet saknar gymnasiebehörighet. Det märks i arbetssituationen
där de trots genomförd utbildning inte klarar alla moment. Det innebär att betydligt mer tid behöver läggas på
inskolning, introduktion, handledning, delegeringssamtal samt fortlöpande utbildning. När all personal inte
längre kan utföra alla arbetsuppgifter blir verksamheten också mer ineffektiv även på säbo.
Redan idag räcker bemanningen inte till två närvarande personal på dagtid på varje avdelning om hänsyn tas till
schemalagda arbetsplatsträffar etc. För att detta ska klaras krävs ett tillskott på 5,89 tjänster till en kostnad av
2865 tkr efter avdrag för minskade vikariemedel med 166 tkr.

Ekgården
Humlegården
somatik
Humlegården
demens
Totalt

idag

Krävd
grundbemanning

Skillnad

Total
ökning

-1,93
+0,03

APT,
utbildning,
etc.
2,43
1,62

17,82
10,56

15,89
10,59

20,70

21,19

+0,49

3,24

3,73

49,08

47,67

-1,41

7,3

5,89

0,5
1,65

Tabellen är uträknad utifrån: Grundbemanning 2 personal mellan kl. 07-21 = 28 h/dag x 7 dagar = 196 h/v
APT, Teamträff, miniteam, reflektionstid, dokumentation, fortbildning, mentorskap etc. = 5 h/v x 6 personal
= 30 h/v
Totalt per avdelning 226 h/v = 6,1 årsarbetare
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Förslag på åtgärder: Acceptera sänkt kvalité och bortse från det senaste årets diskussioner om brister i
äldreomsorgen. Fler deltider och delade turer. Öka andelen timanställda. Utnyttja maximal väntetid på plats på
särskilt boende och väntetid på sjukhus innan betalningsansvar inträder.
13. Verksamhet/område: Äldreomsorg, Delad arbetsterapeuttjänst med samhällsbyggnadsnämnden
300 tkr
Beskrivning/konsekvens Samhällsbyggnadsnämnden har ett behov av ett utvecklat arbetssätt med
bostadsanpassningsbidrag och socialförvaltningens arbetsterapeuter har en mycket ansträngd situation. Om
förvaltningarna delar på en tjänst uppnås en kostnadseffektiv förbättring i båda verksamheterna samtidigt som
heltidstjänst kan erbjudas. Socialnämndens del i kostnaden cirka 300 tkr. Nuvarande brist på arbetsterapeut kan
leda till ökade kostnader på grund av minskad rehabilitering och sämre utnyttjande av hjälpmedel.
Förslag på åtgärder: Mångdubbla budgeten för bostadsanpassningar till nuvarande kostnadsnivå och avsätt
medel tidigare för att öppna ytterligare avdelningar på säbo.
14. Verksamhet/område: Äldreomsorg, Omställning av demensverksamheten på särskilt boende
Beskrivning/konsekvens Under många år har utvecklingen varit tydlig att allt större andel av de boende på
särskilt boende har demenssjukdom. Antalet demensavdelningar har utökats men trots det har många av de
boende på de så kallade somatiska avdelningarna också demensproblematik. Det är därför av vikt att all
personal har bra kunskaper om demenssjukdomar och skicklighet i bemötande. Detta kommer förutom något
höjd bemanning kräva avsevärd tid för utbildning och handledning. Delvis kommer sannolikt olika tillfälliga
statsbidrag kunna nyttjas för detta.
Förslag på åtgärder: Blunda för kvalitetsbrister i demensvården.
15. Verksamhet/område: Äldreomsorg, Öppnande av avdelning på särskilt boende 7000 tkr 2024
Beskrivning/konsekvens Senast 2024 beräknas en första avdelning på särskilt boende få återstartas. Kostnad då
cirka 7 000 tkr.
Förslag på åtgärder: Aktivt informera om kvalitetsbrister i verksamheten så att inflyttningen av äldre till
kommunen vänds till en utflyttning.
16. Verksamhet/område: Äldreomsorg, Övertagande av sophanteringen från tekniska 3 150 tkr
Beskrivning/konsekvens Samhällsbyggnadsförvaltningen vill inte längre hantera soporna från
Humlegården/Ekgården. Bakgrunden är att för ett antal år sedan blev matrester farligt för grisar att äta.
Matavfall kunde därför inte längre lämnas till grisbönder. Senare blev matavfallet farligt i sig och fick inte
lämnas tillbaka till köket eller transporteras på matvagnarna i retur utan skulle slängas med övriga sopor i
sopnedkasten. Påsarna med matavfall är dock så tunga att de ofta går sönder varvid det blir skräpigt i
soprummen där ingen anser sig ha ansvar för att städa. Vaktmästarna upplever då att det är en dålig arbetsmiljö
att hämta soporna och köra ut sopkärlen för tömning.
Förslaget till lösning är att bygga tre stycken nya sophus och att vårdpersonalen övertar sophanteringen.
Beräknad ökad årlig hyreskostnad minst 150 000 kr. En riskbedömning är gjord och den visar tydligt att om de
befintliga sopnedkasten inte används behöver sopor kontinuerligt bäras ut från boendeavdelningarna under
dygnet för att undvika stank från begagnade blöjor och matrester etc. samt risk för ohyra, smitta och liknande
sanitära olägenheter. Det saknas också lämpliga rum på avdelningarna för mellanlagring av sopor. För att
undvika frekvent ensamarbete på dagtid och att avdelningar lämnas helt tomma nattetid behöver en speciell
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tjänst inrättas för ändamålet. Denne kan då sköta sophanteringen för samtliga avdelningar. För att täcka
behovet dygnet runt åtgår 6 st. heltidstjänster till en kostnad av cirka 3 000 tkr.
Förslag på åtgärder: Att andra förvaltningar inte kan fortsätta att välja bort arbetsuppgifter som berör de stora
invånarnära verksamheterna utan att tekniska även fortsättningsvis har ansvar för sophantering.
17. Verksamhet/område: Integration Nya lokaler
Beskrivning/konsekvens Hyresavtalet på nuvarande lokaler på Apoteksgatan går ut sommaren 2022. Stor
osäkerhet råder om nivå på flyktingmottagandet i Sverige bland annat beroende på den pågående pandemins
effekter på den internationella migrationen. Samtidigt har Integrationsenhetens arbete tydligt inriktats mot
samverkan med individ- och familjeomsorgen och mot självförsörjning.
Om flyktingmottagandet fortsätter på en lägre nivå kan sannolikt verksamheten minskas och antingen
lokaliseras till Åbrogården vilket i så fall kräver ombyggnationer och samordning med övriga verksamheter där
vilket även klan lösa en del av Individ- och familjeomsorgens lokalbekymmer. Ett alternativ om verksamheten
krymper kraftigt kan också vara Mötesplatsens lokal på Köpmangatan ifall den verksamheten upphör.
.Förslag på åtgärder: Att nuvarande lokaler behålls vilket försvårar ett effektivt samarbete.
Sammanställning av drift ovan:

Verksamhet
1
2
3
4
5

Elektroniska körjournaler
Alkolås i alla bilar
Fastighetskompetens
Skyddsmateriel
Köp av verksamhet
inflationskompensation
6.1 Tjänst för kompetensbedömning,
språktest etc.
6.2 Mentorskap/Handledare/språkinspiratörer
6.3 Utökad introduktion och internutbildning
6.4 Närmare och tydligare arbetsledning
7
Hemlöshet
8
Socialsekreterare ej finansiering av EKB.
9
Fler brukare i daglig verksamhet
10 Ökat omvårdnadsbehov Hjortgränd
11 Volymökning hemtjänst
12 Personal särskilt boende
13 Delad arbetsterapeuttjänst med
samhällsbyggnad
14 Omställning av demensverksamheten
15 Öppnande av avdelning på särskilt boende
16 Övertagande av sophantering säbo
17 Integration nya lokaler

2022
Behov
tkr
40
150
650
3000
350

Åtgärder/
Besparing

2023
Behov
tkr
41
50
663
2000
710

2024
Åtgärder/ Behov tkr
besparing
42
50
676
1000
1070

700

714

728

1000
1 434
1 500
50
650
607
500
1000
2865
300

1020
1462
1530
50
663
617
510
2000
2922
306

1040
1492
1560
50
1352
627
520
3000
2980
312

?
0
3150
?

?
0
3213
?

?
7000
3277
?
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Summa

17 946

18 741

26 776

Om punkt nr 12 beviljas kan punkt 6.2och 6.3 till största delen strykas. Om punkt 19 genomförs har
den prioritet 1.
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Mall framtida investeringar
Nämndens investeringsram enligt KF i tkr är:
OBS! Vid eventuell begäran om utökad investeringsram ska investeringskalkyl bifogas.
Investering utöver
KF´s fastställd
investeringsram

Planerad
resursåtgång
2022 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2023 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2024 (tkr)

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år

1
2
3

Datum:
Namn:
Nämnd/Förvaltning/Område:
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20

56 (x)

Sn §

SN 2021/98

Förslag till höjd habiliteringsersättning
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att utöka den maximala arbetstiden i daglig verksamhet till
8 timmar/dag.
2. Socialnämnden beslutar att höja habiliteringsersättningen till 15 kr/timme från
2021-01-01
3. Socialnämnden beslutar att om kommunen erhåller högre statsbidrag fördelas detta
som semesterersättning som fördelas till brukarna utifrån närvaro under våren 2021.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår att statsbidraget för habiliteringsersättning används till att höja
ersättningen från 11 kr och 50 öre per timme till 14 kr och 50 öre per timme samt till att
utöka den maximala arbetsdagen till 8 timmar.
Socialutskottet beslutade 2021-03-31 att höja habiliteringsersättningen till 15 kr/timme
från 2021-01-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-17 med tillhörande bilagor
Utredning av höjd habiliteringsersättning
Su 2021-03-31, § 113
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Områdeschef Funktionshindersomsorgen Gunilla Pettersson
Enhetschef Daglig verksamhet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-17
Handläggare

Dag Wallströmer
0151-191 53
Dag.Wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

SN 2020/xxx

Förslag till höjd habiliteringsersättning
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att

Socialnämnden beslutar
1. Att utöka den maximala arbetstiden i daglig verksamhet till 8 timmar/dag
2. Att höja habiliteringsersättningen till 14 kr 50 öre/timme från 2021-01-01
3. Att om kommunen erhåller högre statsbidrag fördelas detta som
semesterersättning som fördelas till brukarna utifrån närvaro under våren
2021.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår att statsbidraget för habiliteringsersättning används till att höja
ersättningen från 11 kr och 50 öre per timme till 14 kr och 50 öre per timme samt till
att utöka den maximala arbetsdagen till 8 timmar.
Ärendets beredning
Förslaget är framtaget på uppdrag från socialnämndens ordförande av förvaltningens
stab med stöd från kontaktekonom och ansvariga chefer för daglig verksamhet. FUB
har tidigare uttryckt önskan att habiliteringsersättningen ska höjas.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Habiliteringsersättning är en för kommunen frivillig ersättning som ges till
deltagare i daglig verksamhet inom funktionshinderomsorgen. Ett av de viktigare
syftena med habiliteringsersättningen är att stimulera till deltagande i daglig
verksamhet. Ersättningen är att se som en ”flitpeng” som kompletterar
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ersättningar från Försäkringskassan som är den huvudsakliga inkomstkällan för
deltagarna.
Förvaltningens ståndpunkt

En höjning av timersättningen är bättre ur pedagogisk synpunkt än att ge ut
semesterersättning och julbonus. För en del brukare blir möjligheten till längre
arbetsdagar viktig. Innebär att även daglig verksamhet anpassas till kommunens
beslut om önskad sysselsättningsgrad.
Det finns inga garantier för att statsbidraget blir bestående. Om statsbidraget
upphör kommer kommunen därför antingen att få tillskjuta mer medel eller sänka
habiliteringsersättningen.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget ryms inom nuvarande budget inklusive statsbidraget.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Utredning av höjd habiliteringsersättning

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret Maritha Brånn
Funktionshinderomsorgen Gunilla Pettersson
Funktionshinderomsorgen Nanna Kristensen

Dag Wallströmer
Socialchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Om statsbidraget försvinner ökar risken för
att ekonomi i balans inte nås.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Det är viktigt för deltagarna i daglig verksamhet att
känna uppskattning
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Förslaget innebär att även deltagare i daglig
verksamhet, som utför viktiga arbetsuppgifter för
kommunen och dess invånare, omfattas att
målsättningen om önskad sysselsättningsgrad

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Utredning av höjd Habiliteringsersättning

Bakgrund
Habiliteringsersättning är en för kommunen frivillig ersättning som ges till deltagare i daglig
verksamhet inom funktionshinderomsorgen. Ett av de viktigare syftena med
habiliteringsersättningen är att stimulera till deltagande i daglig verksamhet. Ersättningen är att se
som en ”flitpeng” som kompletterar ersättningar från Försäkringskassan som är den huvudsakliga
inkomstkällan för deltagarna.
Statsbidraget.
Sedan några år utgår ett riktat statsbidrag för att införa eller höja habiliteringsersättningen. Då
beslut om statsbidraget endast tagits ett år i taget har kommunen inte genomfört en kraftig
höjning av habiliteringsersättningen. Detta för att inte tvingas till motsvarande sänkning om
statsbidraget upphör. En höjning till 11,50 kr/timme genomfördes 2018. 2019 använde
kommunen en större del av statsbidraget och betalade med hjälp av det även ut en
”semesterersättning” till deltagarna. 2020 Utökades detta med en ”julbonus”.
Daglig verksamhet i Vingåker
För närvarande har cirka 60 personer beslut om daglig verksamhet, flertalet enligt LSS men det
finns även några beslut enligt SoL. I Vingåker skiljer vi inte i verkställigheten eller i villkor på
deltagare utifrån lagrum. Verksamheten bedrivs för närvarande i följande grupper:
Tvätteriet på Ekgården som sköter äldreomsorgens tvätt och även hanterar lagret med
förbrukningsmateriel.
Matglädjen på Sävstagården som ansvarar för matserveringen där på vardagar.
Englagruppen på Ekgården som till stor del arbetar med sinnesstimulering för brukare med
omfattande funktionsnedsättningar.
Servicegruppen som bland annat hjälper pensionärer med trädgårdsskötsel.
Utegruppen är en grupp som till stor del har sin verksamhet förlagd på externa arbetsplatser som
XL-bygg i Ålsäter och Ryttarföreningen.
Det finns också brukare som helt eller delvis har sin dagliga verksamhet förlagd på externa
arbetsplatser.
För närvarande erbjuder kommunen daglig verksamhet upp till 6 timmar per dag.
Uppdrag
Då politiken fått signaler om att statsbidraget ska finnas kvar har förvaltningen fått i uppdrag av
nämndens ordförande att lämna förslag på en permanent höjning av habiliteringsersättningen
som fullt ut utnyttjar statsbidraget.
Budget 2021
I socialnämndens budget finns 340 tkr avsatt till habiliteringsersättning.
2020 beviljades Vingåkers kommun först 425 779 kr som var kommunens andel och i ett andra
beslut ytterligare 131 704 kr som var medel som ej utnyttjades av andra kommuner.
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Statsbidraget för 2021 är 411 302 kr enligt fördelningsnyckel för 2021. Det totala statsbidraget är
dock oförändrat 350 miljoner kr varför det är rimligt att utgå från att kommunens tilldelning
kommer att bli något högre och minst 425 000 kr.
Det gör att den årliga totala budgeten inklusive statsbidraget är cirka 765 000 kr.
Utökning av arbetsdagen
Det finns en stark önskan bland brukare, som delas av ansvariga för verksamheten, att kunna
utöka arbetsdagen för deltagarna från maximalt 6 timmar per dag till maximalt 8 timmar per dag.
Verksamheten bedömer att cirka 50 % av brukarna kommer att vilja gå upp i tid. På helår innebär
det att 30 brukare arbetar 2 timmar extra i 220 dagar. Det totala antalet timmar med
habiliteringsersättning skulle då öka med 13 200 timmar.
Det bedöms att förlängning av deltagarnas arbetsdag kan göras utan tillkommande
personalkostnader.
Nivå på habiliteringsersättningen
Det maximala antalet arbetade timmar kan uppskattas till
60 deltagare*8 timmar* 220 dagar =105 600 timmar. Årsbudgeten på 765 000 kr delat på 105 600
timmar ger en möjlig ersättning på 7,25 kr/timme. Verkligheten har dock historiskt varit att
närvaron är knappa 50 % av den maximala. Detta gör att budgeten skulle räcka till en
timersättning på 14,50 kr om arbetsdagen samtidigt utökas till maximalt 8 timmar.

76

77

vingaker.se

Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20

Sn §

57 (x)

SN 2021/99

Krisstöd/POSOM-plan
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta reviderad
Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer.
2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att delegera till
kommunstyrelsen att godkänna framtida revideringar av planen.
Sammanfattning av ärendet
Det psykiska och sociala omhändertagandet av drabbade människor vid stora olyckor
och katastrofer ska vara ett stöd i den akuta situationen och förebygga psykisk ohälsa på
sikt. Planen förklarar hur organisation av Krisstöd/ POSOM i Vingåkers kommun ska
organiseras och bedrivas vid extraordinära händelser. Det psykiska och sociala
omhändertagandet av drabbade människor vid stora olyckor och katastrofer ska vara ett
stöd i den akuta situationen och förebygga psykisk ohälsa på sikt.
Som regel är behovet av psykiska och sociala insatser långvarigare än de rent
medicinska och berör inte enbart de drabbade utan även anhöriga och vänner, åskådare,
räddningspersonal, polis och sjukvårdspersonal med flera.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-22 med tillhörande bilagor
Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Säkerhetsskyddschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-22
Handläggare

Hanna Mehaj
0151-193 16
hanna.mehaj@vingaker.se
Diarienummer

Kf

Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora
olyckor och katastrofer
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att
1. anta reviderad Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och
katastrofer
2. delegera till kommunstyrelsen att godkänna framtida revideringar av planen

Sammanfattning av ärendet
Det psykiska och sociala omhändertagandet av drabbade människor vid stora olyckor
och katastrofer ska vara ett stöd i den akuta situationen och förebygga psykisk ohälsa
på sikt. Planen förklarar hur organisation av Krisstöd/ POSOM i Vingåkers ska
organiseras och bedrivas vid extraordinära händelser. Det psykiska och sociala
omhändertagandet av drabbade människor vid stora olyckor och katastrofer ska vara
ett stöd i den akuta situationen och förebygga psykisk ohälsa på sikt.
Som regel är behovet av psykiska och sociala insatser långvarigare än de rent
medicinska och berör inte enbart de drabbade utan även anhöriga och vänner,
åskådare, räddningspersonal, polis och sjukvårdspersonal med flera
Beskrivning av ärende

Kommunens krishanteringssystem utgår från kraven i Lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH), som omfattar hela hotskalan, från
vardagsolyckor till krig och grundas på principen att olyckor och kriser ska
hanteras så lika och nära den ordinarie verksamhet som möjligt. Det ska finnas en
nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser
(krisledningsnämnd). I övrigt tillämpas kommunallagens (1991:900) bestämmelser.
I uppdraget för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och
katastrofer. Socialstyrelsen i allmänna råd 1991:2 (”psykiskt och socialt
omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer”) föreslog att en psykisk och
social katastrofberedskap skulle byggas upp i kommuner och landsting. I råden
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framhölls att erfarenheter från olika länder visar att det särskilt vid katastrofer som
drabbar lokalsamhället, är väsentligt att hälso- och sjukvården, räddningstjänsten,
socialtjänsten, kyrkan med flera organisationer samverkar i sina insatser för olika
drabbade grupper. De allmänna råden underströk att ett gott psykiskt och social
omhändertagande vid katastrofer förutsätter en helhetssyn på människan,
innebärande att arbetet måste bygga på kunskaper från olika kompletterande
kunskapsområden och ta hänsyn till biologiska, psykologiska, sociala,
socialpsykologiska samt existentiella faktorer.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av säkerhetsstrateg och socialchef. I den slutliga beredningen av
ärendet har även Posom gruppens deltagit.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Förvaltningens ståndpunkt
Utgångspunkten i kommunens ansvar för psykiska och sociala stödinsatser är att
individen själv och med hjälp av sitt nätverk bestående av- familj, vänner,
arbetskamrater, arbetsgivare skall kunna klara av att hantera en kris i livet.
Kommunens, sjukvårdens och polisens förhållningssätt är därför att vid olyckor och
kriser som kommer till deras kännedom försöka bedöma om individens egna resurser
och nätverk är tillräckliga.
Ekonomiska konsekvenser
Utbildning och övning av Krisstöds/Posom-organisationen.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer
Beslutet skickas till

Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Säkerhetsstrateg/Säkerhetsskyddschef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Vid extraordinär händelse ska kommunen
säkerställa att invånare inom
Vingåkersbyggden har tillfredställande och
likvärdig skydd och service.

Se bilaga Agenda 2030: mål 11.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

I mål 11 ingår Att kommunerna utvecklar
samhällets beredskap mot olyckor
och kriser och arbetar med förebyggande och
sårbarhetsreducerande åtgärder, arbetar med
samordning och samverkan.
Förebygga och hantera olyckor och kriser, bidrar
till att minska konsekvenser av olyckor och kriser,
följer upp och utvärderar samhällets
krisberedskapsarbete och ser till att utbildning
och övningar kommer till stånd inom området.
Minska antalet dödsfall och antalet människor
som drabbas av katastrofer, inklusive
vattenrelaterade katastrofer.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Plan för Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer

Mål
Det psykiska och sociala omhändertagandet av drabbade människor vid stora olyckor och
katastrofer ska vara ett stöd i den akuta situationen och förebygga psykisk ohälsa på sikt.
Krisstöd/POSOM aktiveras i situationer då det bedöms att samhällets ordinarie resurser inte
räcker till.
En målsättning är att insatserna så långt möjligt ska bedrivas inom ordinarie ramar och/eller
ordinarie personal. Detta för att lättare uppnå kvalité och kontinuitet. Genom information och
utbildning ska samhällets beredskap i dessa frågor successivt stärkas.

Syfte
Insatserna ska tillgodose de behov, utöver omedelbara räddningsinsatser och akutsjukvård,
vilka ges av räddningstjänsten, sjukvården och polisen, som drabbade och anhöriga kan ha i
anslutning till och efter den inträffade olyckan/katastrofen.

Inledning
Det högteknologiska samhället medför en ökad sårbarhet, exempelvis kan omfattande
störningar i eltillförseln få stora konsekvenser för många samhällsfunktioner. Människor reser
allt mer över hela världen, vilket ökar risken för transportolyckor och för att bli utsatt för
terror-handlingar eller naturkatastrofer. Exempel på terrorhandlingar är attacken i Oslo och
Utøya 2011, attackerna i Paris 2015, bombdåden i Bryssel 2016 och på Manchester Arena
2017. I Sverige inträffade i april 2017 ett terrordåd på Drottninggatan i Stockholm som ledde
till få omkomna men ett stort antal drabbade.
Katastrofriskerna har ökat i det moderna samhället. Ett antal större olyckor under de senaste
årtiondena som Scandinavian Star, Estonia och Tsunamikatastrofen har lett till ett ökat
intresse för det psykiska och sociala omhändertagandet efter en olycka.
Även mindre olyckor kräver psykiskt och socialt stöd men det kan i regel ske inom ramen för
samhällets ordinarie resurser.
Andra nya företeelser är den ökade användningen av sociala medier, vilket innebär att
information sprids snabbt. Drabbade kan larma direkt från en skadeplats vid en allvarlig
händelse. Det kan medföra att närstående och andra konfronteras med svåra situationer utan
möjlighet att kunna ingripa eller påverka.
Samtidigt som omvärlden förändras kontinuerligt sker allvarliga händelser mycket sällan i
varje enskild kommun, landsting och län. Som sällanhändelser är de allvarliga händelserna
därför förknippade med särskilda svårigheter vilket skiljer dem från det krisstöd som utövas i
vardagen. Ofta handlar utmaningarna om samordning och organisation av krisstödet.
4
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Som regel är behovet av psykiska och sociala insatser långvarigare än de rent medicinska och
berör inte enbart de drabbade utan även anhöriga och vänner, åskådare, räddningspersonal,
polis och sjukvårdspersonal med flera.
Det är mot denna bakgrund som Socialstyrelsen i allmänna råd 1991:2 (”psykiskt och socialt
omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer”) föreslog att en psykisk och social
katastrofberedskap skulle byggas upp i kommuner och landsting. I råden framhölls att
erfarenheter från olika länder visar att det särskilt vid katastrofer som drabbar lokalsamhället,
är väsentligt att hälso- och sjukvården, räddningstjänsten, socialtjänsten, kyrkan med flera
organisationer samverkar i sina insatser för olika drabbade grupper. De allmänna råden
underströk att ett gott psykiskt och social omhändertagande vid katastrofer förutsätter en
helhetssyn på människan, innebärande att arbetet måste bygga på kunskaper från olika
kompletterande kunskapsområden och ta hänsyn till biologiska, psykologiska, sociala,
socialpsykologiska samt existentiella faktorer. Det innebär i sin tur att man i
katastrofplaneringen bör ha med representanter för samtliga dessa kunskapsområden.

Samverkan
I Vingåkers kommun finns en samverkan vid krisstödssamordning mellan berörda
förvaltningar såsom Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen
Räddningstjänsten, Sjukvården, Polisen, med flera. I arbetet finns nära samverkan med
kyrkorna.
Ledningsgruppen har en nära samverkan och träffas regelbundet minst två gånger per år. Samt
när situationer uppstår som kräver en bedömning och uppstart. Vid en sådan bedömning är
följande frågeställningar centrala:
•
•
•
•
•
•

Vilka drabbade sammanhang finns? Grupper av människor, familjer, arbetsplatser etc.
Direkt berörda av händelsen
Indirekt drabbade, vittnen etc.
Riskfaktorer
Hur ser nätverken ut runt de drabbade, vilken förmåga har dessa?
Vilka behov finns och organisationsstorlek att tillgodose drabbades behov?

Uppdrag och förhållningssätt
Utgångspunkten i kommunens ansvar för psykiska och sociala stödinsatser är att individen
själv och med hjälp av sitt nätverk bestående av till exempel familj, vänner, arbetskamrater,
arbetsgivare eller föreningsliv etc. skall kunna klara av att hantera en kris i livet. Kommunens,
sjukvårdens och polisens förhållningssätt är därför att vid olyckor och kriser som kommer till
deras kännedom försöka bedöma om individens egna resurser och nätverk är tillräckliga. I de
fall det konstateras att en eller flera individer inte har förmåga att klara sin situation träder
kommunens, sjukvårdens och polisens ansvar in med stöd av de legala grunderna ovan.
5
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Drabbad
Anhöriga

Vänner

Arbetsgivare
….

Förhållningssätt som, kommunen, sjukvården, räddningstjänsten och polisen utgår från vid bedömning av behov av
psykiska och sociala stödinsatser. De inre ringarna utgör det bästa stödet för drabbade individer. Om dessa nätverk
inte finns eller saknar resurser träder samhällets ansvar in.

Psykiskt och socialt omhändertagande vid
olyckshändelser
Akut omhändertagande
•
•
•
•
•
•
•
•

Varje drabbad person/familj bör få en egen stöd/kontaktperson.
Samtliga drabbade bör registreras för att möjliggöra uppföljning.
Information måste fortlöpande tillhandahållas de drabbade.
De drabbade ska skyddas från ytterligare traumatiserande stress.
Vid omhändertagande på vårdcentralen bör fortsatta stödkontakter förberedas och
förmedlas.
Överlevande och anhöriga bör tidigt etablera kontakt med den eller de stödpersoner
som ska ha den fortsatta kontakten.
Anhöriga till omkomna bör i vissa fall ges möjlighet att resa till den ort där olyckan
inträffat.
Telefonjour för allmänheten bör snabbt inrättas och bemannas.

Långsiktiga stödinsatser för drabbade.
•

Erbjuda uppföljande stödkontakter på hemorten.

6
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Stödinsatser för berörd personal
Den särskilda uppgiften att garantera berörd räddningspersonal nödvändigt stöd för att följa
upp deras upplevelser under räddningsarbetet (debriefing) är ett ansvar för respektive
arbetsgivare och företagshälsovården
Information och kontakter med media
Sedan de allmänna råden skrevs har utvecklingen inom informationsområdet varit snabb
genom Internet, mobiltelefoni, SMS, sociala medier etc. Det är därför idag ännu svårare att
förebygga ryktesspridning och att felaktig information sprids.
Samtidigt har Krisstöd/POSOM gruppernas huvudsakliga arbetsuppgift blivit att handskas
med information till media för att rätt information ska spridas och om möjligt skydda
drabbade från påträngande uppmärksamhet från media. Det är därför viktigt att det till
Krisstöd /POSOM gruppen knyts informatörskompetens som kan redigera kommunens
hemsida, svara för mediahantering med mera.
Parallellt med denna utveckling har samhällets medvetande om vikten av krishantering ökat
och de flesta skolor, arbetsplatser etc. har idag egna krisplaner vilket minskar behovet av
direkta insatser från Krisstöd /POSOM grupperna.

Organisation av Krisstöd/ POSOM i Vingåkers kommun
Ledningsgrupp
I ledningsgruppen ingår
• Socialchef, områdeschef för IFO(individ- och familjeomsorgen), socialtjänsten.
• Vice räddningschef, Räddningstjänsten (ersättare räddningschef).
• Områdeschef, ersättare, Polismyndigheten.
• Kyrkoherde, ersättare, Svenska kyrkan.
• Vårdcentralchef (ersättare kurator), Vingåkers vårdcentral.
• Skolsköterska (ersättare barn- och utbildningschef), barn- och
utbildningsnämnden.
• Medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialtjänsten.
• Kommunens kommunikatörer (ersättare enligt särskild lista).
• Säkerhetsstrateg
Migrationsverket, Polismyndigheten och företagshälsovården inbjuds regelmässigt till
ledningsgruppen.
Vid behov kan andra berörda knytas till ledningsgruppen.
Ledningsgruppens uppehållsplats
1:a hand kommunkontoret i Vingåker.
2:a hand Ekgårdens konferensrum (tillgängligt kväll, natt, helg)
Ledningsgruppens arbetsuppgifter
• Planera och utveckla organisationen samt svara för utbildning/information om krisstöd
såväl till stöd- och resursgrupper som till hela lokalsamhället.
7
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisera akuta hjälpinsatser till dem som berörts av en katastrof och deras anhöriga
och därvid beakta att ledningsgruppen kan behöva vara aktiv flera dygn i sträck.
Samordna stödgruppens arbete.
Samordna resursgruppens arbete.
Dokumentation.
Information, uppsamling och stöd till anhöriga.
Information till massmedia.
Omhändertagande och bistånd till oskadade inblandade.
Bistå stödgruppen.
Kalla in lämpligt antal resurspersoner beroende på händelsens omfattning.

Stödgrupp
I stödgruppen ingår
I stödgruppen ingår representanter från kyrkorna, psykolog, kurator (vårdcentralen),
skolkurator, socialsekreterare, skolsköterskor och sjuksköterskor.
Stödgruppen inkallas i omfattning motsvarande olyckans omfattning.
Stödgruppens arbetsuppgifter
• Ge kvalificerat psykologiskt och socialt stöd till drabbade och deras anhöriga på kort
och lång sikt
Resursgrupp
Resursgrupp består av
Intresserade inom kommun och frivilligorganisationer. Det är främst olika kyrkor och Röda
Korset. Hjälper till med praktiska insatser, exempelvis utspisning och medmänskligt
omhändertagande.
Resursgruppen inkallas i omfattning som bedöms av ledningsgruppen.
Resursgruppens arbetsuppgifter
• Medmänskligt stöd
• Praktiskt omhändertagande d.v.s. ordna med förtäring, filtar, skjutsar etc.

Larmplan
Ledningsgrupp
Vid en större olycka larmar räddningsledare eller vakthavande
polisbefäl via SOS-centralen ur ledningsgruppen (=larmlista).
Krissöds/POSOM:s ledningsgrupp kan också aktiveras av kommunens ledningsgrupp och på
eget initiativ.
Stödgrupp
Stödgruppen larmas vanligen av Krisstöd/POSOMS:s ledningsgrupp.
8
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Vid mindre olyckshändelser kan delar av Stödgruppen larmas av
räddningsledaren eller vakthavande polisbefäl. Vid större olyckor larmas ledningsgruppen.
Larmlista
Larmlistan uppdateras löpande. Ansvarig är områdeschefen-IFO. Respektive huvudman
anmäler omgående personförändringar i larmlistan till receptionen på IFO som sedan via brev
eller mail förmedlar den reviderade listan till ledningsgruppens medlemmar,
polismyndigheten, räddningstjänsten och SOS alarm.

Befogenheter
Socialchefen och områdeschefen-IFO har var för sig rätt att besluta om ekonomiskt bistånd
avseende medel för uppehälle, logi, ekipering samt för resa till hemorten med billigaste
färdsätt såvida inte transporten på grund av särskilda omständigheter måste ske på annat sätt.
Kontakt skall alltid tas med försäkringsbolag och annan ev. hemkommun.
Socialchefen och områdeschefen-IFO har även rätt att vid större katastrofer beordra in
växelpersonal för tjänstgöring.
Ledningsgruppen har rätt att rekvirera mat från Humlegårdens kök.

Ekonomi
Kostnader för utbildning, material etc. bekostas av kommunens konto för
beredskapsplanering. Samråd ska ske med beredskapsansvarig i kommunen.
Direkta kostnader för Krisstöd/POSOM insatser vid olyckor och katastrofer till den del som ej
täcks av försäkringsbolag eller andra svarar kommunstyrelsen för.
För personalkostnader för ledningsgrupp och stödgrupp svarar respektive arbetsgivare.

Interna bilagor
Bilaga 1, Administrativa rutiner och logi
Bilaga 2, Ledningsgrupp
Bilaga 3, Stödgrupp
Bilaga 4, Resursgrupp
Bilaga 5, Lokaler och viktiga kontakter
Bilaga 6, Disponibla telefoner, dörrkoder och viktiga telefonnummer under bearbetning
Bilaga 7, Viktiga kontaktuppgifter

9
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20

58 (x)

Sn §

SN 2021/14

Förslag till svar på revisionsrapport 2021
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att lämna förslaget på svar till revisorerna.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har återigen granskat kommunens internkontroll och begärt svar från
respektive nämnd. De har uppmärksammat några formella brister i nämndens följsamhet
till kommunens styrdokument om internkontroll.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-15 med tillhörande bilagor
Revisionsrapport
Revisionsberättelse
Förslag till svar på revisionsrapport om internkontroll
Beslutet skickas till
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-03-15
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Svar på revisionsrapport 2021 om internkontroll
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
1. Socialnämnden beslutar att lämna förslaget på svar till revisorerna.
Sammanfattning av ärendet

Revisorerna har återigen granskat kommunens internkontroll och begärt svar från
respektive nämnd. De har uppmärksammat några formella brister i nämndens
följsamhet till kommunens styrdokument om internkontroll.
Ärendets beredning

Revisionsrapporten är diskuterad i kommunledningsgruppen och i
socialförvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningen lämnade även via
kommunledningen synpunkter på faktainnehållet innan rapporten fastställdes.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Revisorerna har granskat hur kommunen efterlever sina egna styrdokument om
internkontroll.
Förvaltningens ståndpunkt

Att nämnden fattat beslut om internkontrollplanen i mars i stället för i december
stämmer. Likaså att nämnden i sin plan inte upprepar de punkter i
kommunstyrelsens internkontrollplan som berör nämnden.
Precis som revisorerna skriver i inledningen till rapporten är internkontroll viktig
för att förhindra att allvarliga skador uppstår. Det kan vara ekonomiska skador,
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förtroendeskador, kvalitetsskador i verksamheten etc. Förvaltningen anser att
revisorerna helt tappat detta perspektiv med syftet med internkontroll. De
granskar inte om riskanalyser är rimliga, om kommunens resurser används till att
göra rätt saker utan endast om resurserna används till att göra precis enligt
bokstaven som styrdokumenten anger. Det kan leda till en mekanisk och
oreflekterande verksamhet. En verksamhet som inte fångar upp den verklighet
som faktisk finns och anpassar sig efter den och de risker som uppenbaras. År
2020 inträffade t.ex. en pandemi vilket innebar en rad nya risker som prioriterades
och hanterades, ibland på bekostnad av det planerats innan pandemin var ett
faktum.
Förvaltningen anser att den aktuella revisionsrapporten riskerar att helt
underminera internkontroll som ett effektivt och viktigt medel för att säkerställa
att kommunens resurser används rätt.
Ekonomiska konsekvenser

På kort sikt har revisionsrapporten och svaret på den ingen ekonomisk
konsekvens. På längre sikt kan en felaktig och devalverad internkontroll öka
risken för större ekonomiska skador.

Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Revisionsrapport
Revisionsskrivelse
Förslag till svar på revisionsrapport om internkontroll

Beslutet skickas till
Revisorerna

Dag Wallströmer
Socialchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Ekonomiska skador motverkar en ekonomi i
balans. En fungerande och välriktad
internkontroll förhindrar ekonomiska skador.

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive mål
för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

Missriktade och dåliga granskningar från olika
tillsynsmyndigheter som IVO, AMV eller
revisorerna leder till ökad ohälsa bland kommunens
tjänstemän
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

En fungerande och seriös internkontroll bidrar till
bättre förutsättningar för en hållbar utveckling.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Nämndernas beslut om
internkontrollplaner och
uppföljning
Vingåker kommun
Februari 2020

Annika Hansson
Sara Sommarin
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 12 kap 1 § ska revisorerna bland annat granska om nämndernas interna kontroll är tillräcklig.
Nämndernas ansvar i detta arbete framgår av kommunallagen 6 kap 6 § i vilken det stadgas att nämnderna skall se till att
den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunstyrelsen har inom ramen för sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret för
kommunens interna kontroll. Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska ledningen som
förvaltningen. Kontrollsystemen bidrar till att säkerställa att beslut vilar på korrekta underlag. De bidrar också till skyddet
mot förlust eller förstörelse av kommunens tillgångar. Därigenom kan konstateras att intern kontroll både säkrar en effektiv
förvaltning och minimerar risken för allvarliga fel. Grunden för ett effektivt och riskbaserat internkontrollarbete är
kommunstyrelsens och nämndernas riskanalys av verksamhet och ekonomi. Kommunens revisorer har i sin risk- och
väsentlighetsanalys funnit skäl att genomföra denna granskning. PwC har fått i uppdrag att genomföra granskningen
Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att kartlägga om styrelsen och nämnderna har fattat beslut om internkontrollplaner för 2020 samt
om de har följt upp att åtgärder har vidtagits där brister har framkommit.

•
•
•
•

Finns det relevanta dokument (reglemente, riktlinjer, policys) avseende intern kontroll och riskanalys?
Har respektive nämnd fattat beslutat om internkontrollplan för 2020?
Följer nämnderna reglementet?
Vid avvikelse har vidtagna åtgärder dokumenterats och återrapporterats till berörd nämnd?

Revisionskriterier i granskningen utgörs av kommunallagen och för granskningen relevanta styrdokument.
Metod och avgränsning

Granskningen avgränsas till att samla in styrelsens och nämndernas beslutade planer för 2020 samt de uppföljningar som
har gjorts under 2020 samt styrelsens anvisningar för intern kontroll.
Bedömning
Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).
Vingåker - Grundläggande granskning
PwC

Februari 2021
109
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Intern kontroll i Vingåker kommun
Vingåker kommun har antagit följande dokument med bäring på intern kontroll för 2020:

•
•

Styrmodellen (2015-06-15 KF§58)
Riktlinjer för intern kontroll (2019-11-14 KS §224)

Styrdokumenten är kommunövergripande och är därmed gällande för samtliga nämnder. Av dokumenten framgår att:

•

•

•

Kommunstyrelsen:

–

Ska upprätta riktlinjer och en övergripande kontrollplan med riskanalys där man bland annat identifierar de
kontroller som ska ingå i alla nämnders kontrollplaner.

–

Ska upprätta en gemensam mall som samtliga nämnder ska utgå ifrån gällande arbetet med intern kontroll.

Nämnderna:

–

Ska upprätta en egen internkontrollplan med riskanalys som antas senast i december innan räkenskapsåret
påbörjas.

–

Ska utgå ifrån den mall som kommunstyrelsen tagit fram. De övergripande kontrollmomenten som antagits
är ett minimum att ha med.

Uppföljning:

–

Nämnderna ska i samband med delårs- och årsredovisning rapportera resultaten av uppföljningen gällande
den interna kontrollen. I de fall resultatet av kontrollerna bedöms vara otillräckliga ska en åtgärdsplan tas
fram och bifogas rapporten.

–

Enligt kommunstyrelsens antagna mall ska uppföljning av kontrollmomenten ske kvartalsvis.

Vingåker - Grundläggande granskning
PwC

Februari 2021
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Kommunstyrelsen
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
1. Styrdokument

2. Internkontrollplan

3. Efterlevnad

Bedömning
Finns det relevanta dokument (ex.
reglemente, riktlinjer, policys) avseende
intern kontroll och riskanalys?
Har nämnden fattat beslutat om
internkontrollplan för 2020?

Noteringar

Grön

Kommunstyrelsen har upprättat riktlinjer
för internkontroll (2019-11-14 KS §224) i
linje med direktiv (se s.3).

Grön

Kommunstyrelsen har upprättat en
internkontrollplan innehållande en
riskanalys (2020-06-01 KS §71).

Följer nämnden reglementet?

Röd

Kommunstyrelsen antar en
internkontrollplan i juni vilket är långt efter
utsatt tidsram (december) som styrelsen
själva beslutade om. Att
internkontrollplanen antas i juni medför att
nämnderna i sina planer inte kunnat utgå
ifrån den av kommunstyrelsen fastställda
mallen som omnämns i direktiven och
samtidigt hållit sig till tidsramen.

Vidare har kommunstyrelsen inte
upprättat en egen uppföljning av
resultaten av internkontrollplanen i
samband med delåret.
4. Rapportering och
åtgärder

Vingåker - Grundläggande granskning
PwC

Vid avvikelse har vidtagna åtgärder
dokumenterats och återrapporterats till
berörd nämnd?

E/T

Inga avvikelser har noterats. Vi har inte
erhållit en uppföljning per delåret.

Februari 2021
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Barn- och
utbildningsnämnden
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
1. Styrdokument

2. Internkontrollplan

Bedömning
Finns det relevanta dokument (ex.
reglemente, riktlinjer, policys) avseende
intern kontroll och riskanalys?

E/T

Har nämnden fattat beslutat om
internkontrollplan för 2020?

Kommunstyrelsen har upprättat riktlinjer för
internkontroll (2019-11-14 KS §224) i linje
med direktiv (se s.3).
Nämnden har upprättat en internkontrollplan
innehållande en riskanalys men denna är inte
antagen.

Gul

3. Efterlevnad

Noteringar

Följer nämnden reglementet?

Vi noterar att det i nämndplanen finns en
sammanfattning av internkontrollplanen.
Bedömningen baseras på att nämnden inte
fått till sig internkontrollplanen i sin helhet.
Nämnden har:
• tydliggjort att kontrollmomenten utgår ifrån
en riskbedömning.

Röd

Nämnden har inte :
• hållit sig inom tidsramen gällande
fastställande av internkontrollplanen.
• utgått ifrån den internkontrollplan som
kommunstyrelsen fastställt.
• upprättat en uppföljning i samband med
delåret per augusti enligt
kommunstyrelsens direktiv.
I nämndens direktiv för uppföljning framgår
att uppföljning ska göras varje tertial och
halvårsvis. Att nämnden nås av uppföljningen
har inte noterats i protokollen.

Vingåker - Grundläggande granskning
PwC
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
4. Rapportering och
åtgärder

Vingåker - Grundläggande granskning
PwC

Bedömning
Vid avvikelse har vidtagna åtgärder
dokumenterats och återrapporterats till
berörd nämnd?

E/T

Noteringar
Inga avvikelser har noterats. Vi har inte
erhållit en uppföljning per delåret.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
1. Styrdokument

2. Internkontrollplan

3. Efterlevnad

Bedömning
Finns det relevanta dokument (ex.
reglemente, riktlinjer, policys) avseende
intern kontroll och riskanalys?
Har nämnden fattat beslutat om
internkontrollplan för 2020?

Noteringar

E/T

Kommunstyrelsen har upprättat riktlinjer för
internkontroll (2019-11-14 KS §224) i linje
med direktiv (se s.3).

Grön

Nämnden har upprättat en internkontrollplan
innehållande en riskanalys (2020-03-09 SN
§37).

Följer nämnden reglementet?

Nämnden har:
• tydliggjort att kontrollmomenten utgår ifrån
en riskbedömning.

Röd

Nämnden har inte :
• hållit sig inom tidsramen gällande
fastställande av internkontrollplanen.
• utgått ifrån den internkontrollplan som
kommunstyrelsen fastställt.
• upprättat en uppföljning i samband med
delåret per augusti enligt
kommunstyrelsens direktiv.
I nämndens antagna direktiv för uppföljning
framgår att uppföljning ska göras månadsvis,
kvartalsvis och halvårsvis. Att nämnden nås
av uppföljningen har inte noterats i
protokollen.

4. Rapportering och
åtgärder

Vingåker - Grundläggande granskning
PwC

Vid avvikelse har vidtagna åtgärder
dokumenterats och återrapporterats till
berörd nämnd?

E/T

Inga avvikelser har noterats. Vi har inte
erhållit en uppföljning per delåret.
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Samhällsbyggnadsnämnden
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
1. Styrdokument

2. Internkontrollplan

3. Efterlevnad

Bedömning
Finns det relevanta dokument (ex.
reglemente, riktlinjer, policys) avseende
intern kontroll och riskanalys?
Har nämnden fattat beslutat om
internkontrollplan för 2020?

E/T

Grön

Följer nämnden reglementet?

Noteringar
Kommunstyrelsen har upprättat riktlinjer för
internkontroll (2019-11-14 KS §224) i linje
med direktiv (se s.3).
Nämnden har upprättat en internkontrollplan
innehållande en riskanalys (2019-12-03 SBN
§105).
Nämnden har:
• antagit en internkontrollplan enligt
fastställd tidsram.
• tydliggjort att kontrollmomenten utgår ifrån
en riskbedömning.

Gul

Nämnden har inte :
• utgått ifrån den internkontrollplan som
kommunstyrelsen fastställt.
• upprättat en uppföljning i samband med
delåret per augusti enligt
kommunstyrelsens direktiv.
I nämndens antagna direktiv för uppföljning
framgår att uppföljning ska göras kvartalsvis
och halvårsvis. Att nämnden nås av
uppföljningen har inte noterats i protokollen.

4. Rapportering och
åtgärder

Vingåker - Grundläggande granskning
PwC

Vid avvikelse har vidtagna åtgärder
dokumenterats och återrapporterats till
berörd nämnd?

E/T

Inga avvikelser har noterats. Vi har inte
erhållit en uppföljning per delåret.
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Kultur- och
fritidsnämnden
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
1. Styrdokument

2. Internkontrollplan

3. Efterlevnad

Bedömning
Finns det relevanta dokument (ex.
reglemente, riktlinjer, policys) avseende
intern kontroll och riskanalys?
Har nämnden fattat beslutat om
internkontrollplan för 2020?

E/T

Grön

Följer nämnden reglementet?

Noteringar
Kommunstyrelsen har upprättat riktlinjer för
internkontroll (2019-11-14 KS §224) i linje
med direktiv (se s.3).
Nämnden har upprättat en internkontrollplan
innehållande en riskanalys (2019-12-05 KFN
§100).
Nämnden har:
• antagit en internkontrollplan enligt
fastställd tidsram.

Röd

Nämnden har inte :
• utgått ifrån den internkontrolplan som
kommunstyrelsen fastställt
• upprättat en uppföljning i samband med
delåret per augusti enligt direktiv.
• tydliggjort hur kontrollmomenten i
internkontrollplanen utgår från
riskanalysen. Kontrollmomentens
riskbedömning framgår exempelvis inte.
Enligt nämndens antagna direktiv gällande
internkontroll ska uppföljning för de egna
momenten ske på årsbasis. Att nämnden nås
av uppföljningen har inte noterats i
protokollen.

4. Rapportering och
åtgärder
Vingåker - Grundläggande granskning
PwC

Vid avvikelse har vidtagna åtgärder
dokumenterats och återrapporterats till
berörd nämnd?

E/T

Inga avvikelser har noterats. Vi har inte
erhållit en uppföljning per delåret.
Februari 2021
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Valnämnden
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
1. Styrdokument

Bedömning
Finns det relevanta dokument (ex.
reglemente, riktlinjer, policys) avseende
intern kontroll och riskanalys?

E/T

Har nämnden fattat beslutat om
internkontrollplan för 2020?

E/T

3. Efterlevnad

Följer nämnden reglementet?

E/T

4. Rapportering och
åtgärder

Vid avvikelse har vidtagna åtgärder
dokumenterats och återrapporterats till
berörd nämnd?

2. Internkontrollplan

Noteringar
Kommunstyrelsen har upprättat riktlinjer för
internkontroll (2019-11-14 KS §224) i linje
med direktiv (se s.3).
Se nedan.

Se nedan.
Se nedan.

E/T

Efter kontakt med valnämnden samt utifrån dokumentanalys och protokollgranskning för perioden 2020 noterar vi att valnämnden
enbart har verksamhet i samband med valåren. Nämnden har därmed inte upprättat dokument med bäring på intern kontroll för
verksamhetsåret 2020.
Med anledning av att ingen verksamhet funnits under 2020 anser vi att det inte är möjligt att göra en bedömning av huruvida
nämnden säkerställer intern kontroll utifrån de fastställda kriterier som granskningen tar sin utgångpunkt i.
Vi vill uppmärksamma nämnden på att de likt resterande nämnder är ålagda att efterleva de av fullmäktige och kommunstyrelsen
fastställda dokument. Att valnämnden skulle vara ett undantag beroende på år framkommer inte i styrdokumenten.

Vingåker - Grundläggande granskning
PwC
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Gemensamma
nämnder
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Gemensamma nämnder och avgränsning
Nämnder
Viadidakt
Viadidaktnämnden är en gemensam nämnd för
vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser i
Katrineholm och Vingåker. Katrineholm är värdkommun.
Utöver vad som följer av lag, Viadidaktnämndens
reglemente och överenskommelse mellan nämndens
parter ska Viadidaktnämnden följa värdkommunens
styrsystem, riktlinjer och övriga styrdokument.
Överförmyndarnämnden
Nämnden är gemensam med Flen och Gnesta. Flens
kommun är värdkommun och den gemensamma
nämnden ingår i värdkommunens
organisation.

Avgränsning
Ingendera av nämnderna har Vingåkers kommun som
värdnämnd varav nämnderna inte är ålagda att efterleva
de av Vingåker fastställda styrdokument.
För de gemensamma nämnderna kommer granskningen
att avgränsas till att kontrollera om:

•

Relevanta dokument (såsom styrdokument och
internkontrollplan) finns.

Efterlevnaden av dokumenten kommer inte att
kontrolleras.

Taxe- och avgiftsnämnden
Nämnden är gemensam med Hallsberg, Laxå, Lekeberg,
Askersund, Kumla och Degerfors. Hallsbergs kommun är
värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i
värdkommunens organisation.

Vingåker - Grundläggande granskning
PwC
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Viadidakt
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
1. Styrdokument

2. Internkontrollplan

Bedömning
Finns det relevanta dokument (ex.
reglemente, riktlinjer, policys)
avseende intern kontroll och
riskanalys?
Har nämnden fattat beslutat om
internkontrollplan för 2020?

Grön

Katrineholm har upprättat reglemente för
intern kontroll (senast reviderad av
fullmäktige 2020-09-21 §79) samt
tillämpningsanvisningar.

Grön

Nämnden har upprättat en internkontrollplan
innehållande en riskanalys (2020-02-25
VIAN §14).

3. Efterlevnad

Följer nämnden reglementet?

E/T

4. Rapportering och
åtgärder

Vid avvikelse har vidtagna åtgärder
dokumenterats och återrapporterats till
berörd nämnd?

E/T

Vingåker - Grundläggande granskning
PwC

Noteringar

Revisionsfråga stryks.
Revisionsfråga stryks.
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Överförmyndarnämnden
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor

Bedömning

Noteringar

Finns det relevanta dokument (ex.
reglemente, riktlinjer, policys) avseende
intern kontroll och riskanalys?

Grön

Flen har upprättat reglemente för intern
kontroll (antagen av fullmäktige 2015-08-27
§102).

2. Internkontrollplan

Har nämnden fattat beslutat om
internkontrollplan för 2020?

Grön

Nämnden har upprättat en internkontrollplan
(2020-03-13 ÖFN §13).

3. Efterlevnad

Följer nämnden reglementet?

4. Rapportering och
åtgärder

Vid avvikelse har vidtagna åtgärder
dokumenterats och återrapporterats till
berörd nämnd?

1. Styrdokument

Vingåker - Grundläggande granskning
PwC

E/T

Revisionsfråga stryks.
Revisionsfråga stryks.

E/T
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Taxe- och
avgiftsnämnden
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
1. Styrdokument

2. Internkontrollplan

Bedömning
Finns det relevanta dokument (ex.
reglemente, riktlinjer, policys) avseende
intern kontroll och riskanalys?
Har nämnden fattat beslutat om
internkontrollplan för 2020?

3. Efterlevnad

Följer nämnden reglementet?

4. Rapportering och
åtgärder

Vid avvikelse har vidtagna åtgärder
dokumenterats och återrapporterats till
berörd nämnd?

Vingåker - Grundläggande granskning
PwC

Noteringar

Grön

Hallsberg har upprättat riktlinjer för intern
kontroll av ekonomi och verksamhet
(antagen av fullmäktige 2019-03-25 §9).

Grön

Nämnden har upprättat en internkontrollplan
innehållande en riskanalys (2019-12-18 TAN
§21).

E/T

Revisionsfråga stryks.
Revisionsfråga stryks.

E/T
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2021-02-11

Annika Hansson

Sara Sommarin

Uppdragsledare, projektledare

Projektmedarbetare

pwc.se

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Vingåkers kommun enligt de villkor och under
de förutsättningar som framgår av projektplan från den 1 December 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig
på hela eller delar av denna rapport.
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Revisorerna
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

Revisionsrapport - Granskning av nämndernas beslut om internkontrollplaner
och uppföljning

Av kommunallagens 12 kap 1 § framgår bland annat att revisorerna skall pröva om den interna
kontrollen som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig.
Nämndernas ansvar i detta arbete framgår av kommunallagen 6 kap 6 § i vilken det stadgas att
nämnderna skall se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunstyrelsen har inom
ramen för sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll.
Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska ledningen som
förvaltningen. Kontrollsystemen bidrar till att säkerställa att beslut vilar på korrekta underlag.
De bidrar också till skyddet mot förlust eller förstörelse av kommunens tillgångar. Därigenom
kan konstateras att intern kontroll både säkrar en effektiv förvaltning och minimerar risken för
allvarliga fel. Grunden för ett effektivt och riskbaserat internkontrollarbete är
kommunstyrelsens och nämndernas riskanalys av verksamhet och ekonomi.
Kommunens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att genomföra denna
granskning. PwC har fått i uppdrag att genomföra granskningen.
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Granskningen syfte är att kartlägga om styrelsen och nämnderna har fattat beslut om
internkontrollplaner för 2020 samt om de har följt upp att åtgärder har vidtagits där brister har
förekommit. Granskningen har omfattat följande revisionsfrågor:
•

Finns det relevanta dokument (reglemente, riktlinjer, policys) avseende intern kontroll
och riskanalys?

•

Har respektive nämnd fattat beslutat om internkontrollplan för 2020?

•

Följer nämnderna reglementet?

•

Vid avvikelse har vidtagna åtgärder dokumenterats och återrapporterats till berörd
nämnd?

Granskningen har omfattat Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och
fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden och Valnämnden. De
gemensamma nämnderna Viadidakt, Överförmyndarnämnden samt Taxe- och avgiftsnämnden
ingår avseende om det finns relevanta dokument, såsom styrdokument och internkontrollpan.
Granskningen visar att samtliga utom Valnämnden har fattat beslut om internkontrollplan för
2020. Barn- och utbildningsnämnden har inte fattat något separat beslut utan en
sammanfattning av planen ingår i verksamhetsplanen.
Kommunstyrelsen har fattat beslut senare än utsatt tidsram, vilket innebär att övriga inte har
kunnat utgå från den som det omnämns i direktiven. Vi har inte erhållit någon uppföljning per
delåret och det saknas noteringar om uppföljningar och eventuella avvikelser i protokollen.
Valnämnden har inte haft någon verksamhet under 2020 som inte var något valår.
Resultatet av granskningen framgår av bifogad revisionsrapport "Nämndernas beslut om
internkontrollplaner och uppföljning". Rapporten har hanterats på revisorernas möte den 17
februari och överlämnas härmed för åtgärder. Revisorerna önskar svar senast 2021-08-30.

FÖR VINGÅKERS KOMMUNS REVISORER

Sören Ericsson
ordförande

Peter Vogt
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Dag Wallströmer, 0151-19153
dag.wallstromer@vingaker.se

Svar på revisionsrapport om internkontroll 2021
Bakgrund
Enligt kommunallagen 12 kap 1 § ska revisorerna bland annat granska om
nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Nämndernas ansvar i detta arbete
framgår av kommunallagen 6 kap 6 § i vilken det stadgas att nämnderna skall se
till att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunstyrelsen har inom ramen för
sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll.
Intern kontroll är ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska
ledningen som förvaltningen. Kontrollsystemen bidrar till att säkerställa att beslut
vilar på korrekta underlag. De bidrar också till skyddet mot förlust eller förstörelse av
kommunens tillgångar. Därigenom kan konstateras att intern kontroll både säkrar en
effektiv förvaltning och minimerar risken för allvarliga fel.
De iakttagelser/bedömningar som besvaras presenteras kursivt under respektive
rubrik.

VK400S v1.0 040416 L:\Socialutskott\Handlingar Su 2021\Handlingar Su 2021-03-31\8. Förslag till svar på revisionsrapport 2021 om internkontroll\svar på
revisionsrapport om internkontroll 2021.docx

Internkontrollplan
Revisorerna konstaterar att socialnämnden har upprättat en internkontrollplan för
2020.
Efterlevnad
Följer nämnden reglementet?
Revisorerna konstaterar att nämnden tydliggjort att kontrollmomenten utgår från
en riskanalys.
Nämnden har inte hållit sig inom tidsplanen för fastställande av internkontrollplanen (december
året innan dvs 2019).
Då nämndens internkontrollplan ska utgå från kommunstyrelsens hade det varit
omöjligt för nämnden att leva upp till detta då kommunstyrelsen antog sin
interkontrollplan i juni 2020.
Nämnden har inte utgått från den interkontrollplan som kommunstyrelsen fastställt.
Även om nämnden bortser från det tidsmässigt omöjliga i denna punkt 2020 så
konstaterar nämnden att det i den av kommunstyrelsen så småningom fastställda
internkontrollplanen finns två kontroller som berör nämnderna. Kontroll av
attestbehörighet samt kontroll av bank/postgirokonton. Både dessa kontroller
utförs av ekonomienheten. Nämnden ser därför ingen rimlig anledning att
upprepa dem i sin egen internkontrollplan.
Nämnden har inte upprättat en uppföljning i samband med delåret per augusti enligt
kommunstyrelsens direktiv.
Nämnden har fortlöpande under året tagit del av utförd internkontroll. Det har
skett dels genom rapportering i form av månadsrapporter och dels i form av egna

1 (2)
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ärenden. Dessa har dock inte ordet ”internkontroll i rubriken” men det framgår av
beslutet att det är en del i nämndens internkontroll och att beslutet därför lämnas
vidare till kommunstyrelsen och revisorerna. I Nämndens verksamhetsberättelse
för hela året finns också ensammanställning på alla beslutsparagrafer under det
gångna året som hör till internkontrollen. Att då, som revisorerna gör, skriva att
det inte noteras i protokollen att nämnden nås av uppföljningen är ett grovt
sakligt fel.
Rapportering och åtgärder
Inga avvikelser har noterats.
Förvaltningen rapporterar två gånger per år registrerade avvikelser till nämnden
som en del i internkontrollen. Det brukar totalt sett vara i storleksordningen ett
tusental avvikelser per år. Denna rapportering är överlämnad till revisorerna i
samband med att den behandlats i nämnden.

2 (2)
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20

59 (x)

Sn §

SN 2021/5

Riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd
Ska beredas av utskottet 15 april
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna riktlinjer för handläggning av
serveringstillstånd.
2. Socialnämnden beslutar att inte ta ut tillsynsavgifter under 2021 med anledning av
rådande pandemi.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd enligt alkohollagen.
Innehållet i riktlinjerna är i stort sett oförändrat från tidigare versioner där
andemeningen är densamma men vissa områden har förtydligats med exempel.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-06 med tillhörande bilagor
Förslag – Riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd
Beslutet skickas till
Kommunikation
Alkoholinspektör Katrineholms kommun
Samtliga innehavarare av serveringstillstånd i Vingåkers kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-06
Handläggare

Dag Wallströmer
0151 - 191 50
Dag.Wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Socialnämnden beslutar att godkänna riktlinjer för handläggning av
serveringstillstånd.
2. Socialnämnden beslutar att inte ta ut tillsynsavgifter under 2021 med anledning av
rådande pandemi.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd enligt alkohollagen.
Innehållet i riktlinjerna är i stort sett oförändrat från tidigare versioner där
andemeningen är densamma men vissa områden har förtydligats med exempel.
Ärendets beredning
Riktlinjerna är framtagna av alkoholinspektören i Katrineholms kommun och är
gemensam för Vingåker, Flen och Katrineholm.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Enligt alkohollagen ska kommunen tillhandahålla information om vad som gäller
enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter samt att kommunen ska ha riktlinjer för
tillämpningen av föreskrifterna i kommunen.
Förvaltningens ståndpunkt
Förslaget uppfyller väl alkohollagens krav på riktlinjer.
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för tillsynen ska täckas av avgifter från krögarna. Med så få tillstånd som
finns i Vingåker är verksamheten även i vanliga fall underfinansierad. Uteblivna
tillsynsavgifter ökar nämndens underskott med cirka 20 000 kr.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förslag - Riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd

Beslutet skickas till
Kommunikation för uppläggning på hemsidan

Alkoholinspektör Katrineholms kommun
Samtliga innehavarare av serveringstillstånd i Vingåkers kommun

Dag Wallströmer
Socialchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Beslutet försämrar socialnämndens ekonomi
med cirka 20 000 kr.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Minskat missbruk leder till bättre hälsa.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Minskat utnyttjande av svart arbetskraft innebär
förbättrade arbetsvillkor.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Minskad kriminalitet innebär hållbarare samhällen.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

146

Socialnämndens handling nr 6/2021
Dnr: SOCN/2020:92-702
Antagen av socialnämnden 2021-03-23, § 22

Riktlinjer
Katrineholm, Flen och Vingåker
för handläggning av serveringstillstånd

147

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av socialnämnden 2021-03-23 § 22
Giltighet
Gäller från och med 2021-03-23
Gäller till och med 2023-06-30
Förvaltarskap1
Inom socialnämndens ansvarsområde
Kategori
• Riktlinje

Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat

1

148

Innehåll
Inledning Alkohollagen – en skyddslag..............................................................................4
Bakgrund................................................................................................................................4
Syftet med riktlinjerna för alkoholservering .....................................................................4
Ansökan och handläggning .................................................................................................5
Ansökan behöver inte göras ...............................................................................................5
Riktlinjer vid ansökan ...........................................................................................................5
Handläggningstider ..............................................................................................................5
Kommunens informationsskyldighet med mera .............................................................6
Bekräftelse på ansökan .......................................................................................................6
Kunskapsprov........................................................................................................................6
Remissyttranden ...................................................................................................................7
Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet eller andra skäl....................9
Servering på idrottsarenor ..................................................................................................9
Kommunens tillsynsverksamhet ..................................................................................... 10
Tillsynsavgifter.................................................................................................................... 11
Riktlinjer vid servering....................................................................................................... 12
Serveringstider ................................................................................................................... 12
Normaltid .......................................................................................................................................12
Undantag .......................................................................................................................................13
Tillfälligt utökad serveringstid .....................................................................................................13
Uteservering ..................................................................................................................................13

Ordning och nykterhet ...................................................................................................... 13
Uteserveringar ................................................................................................................... 14
Pausservering ..................................................................................................................... 15
Catering ............................................................................................................................... 15
Anmälan av egenkryddning av snaps ............................................................................. 16
Rumsservering och minibar ............................................................................................. 16
Provsmakning..................................................................................................................... 17
Marknadsföring av alkohol............................................................................................... 18
Villkor vid beviljande av serveringstillstånd ................................................................... 18
Tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap ................................................ 19
Tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap ............................................................. 20
Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten ................................................................ 20
Sanktioner vid lagöverträdelser ...................................................................................... 21
Om folköl............................................................................................................................. 22

149

Inledning Alkohollagen – en skyddslag
Alkohollagen (2010:1622) (AL) är en skyddslag som finns för att begränsa alkoholens
skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet för människors hälsa
går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. Av 8 kap 9 § AL framgår att
kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt alkohollagen och
anslutande föreskrifter samt att kommunen ska ha riktlinjer för tillämpningen av
föreskrifterna i kommunen.
Lagstiftaren betonar vikten av att kommunernas riktlinjer innehåller vad som gäller enligt
alkohollagen och tillhörande föreskrifter och vilka hänsyn till lokala förhållanden som
kommunen tar vid tillståndsgivningen. Folkhälsomyndigheten, tog fram en modell för hur
dessa riktlinjer ska utformas och denna modell ligger till grund för dessa riktlinjers
utformning.

Bakgrund
I propositionen till den gamla alkohollagen fick kommunerna uppdraget att ha
alkoholpolitiska program med de kriterier kommunen avsåg att tillämpa när man bedömde
om en servering kunde orsaka alkoholpolitiska olägenheter, till ledning för personer som
ville ansöka om serveringstillstånd. I nya lagen framhålls serveringsställets geografiska
belägenhet, t.ex. att lokalen är belägen i ett bostadsområde, vid en skola eller fritidsgård,
nära ett boende för missbrukare eller ungdomar. Särskilt utpekade miljöer som typiskt sett
innebär risker för uppkomsten av olika alkoholrelaterade olägenheter (prop. 2009/10:125,
s. 98).

Syftet med riktlinjerna för alkoholservering
Alkohollagen är en social skyddslagstiftning och där social hänsyn ska ha företräde framför
näringsintressen men med beaktande av att en viss utveckling har skett t.ex. angående
människors utevanor vid utformningen av de serveringstider som gäller i kommunen.
Riktlinjerna utgår från alkohollagens regler och ska inte uppfattas som lag. Genom
riktlinjerna informerar kommunen tillståndshavare och allmänheten om den lokala
anpassningen till alkohollagen. Riktlinjerna utgår från alkohollagens regler som i vissa fall
ger utrymme för kommunen att utveckla sig egen alkoholpolitik. Det räcker inte att enbart
hänvisa till riktlinjerna som grund för att avslå en ansökan om provsmaknings- eller
serveringstillstånd. Det måste också till konkreta omständigheter som talar mot
beviljandet, exempelvis polisens och miljöförvaltningens remissyttranden.
Tankarna bakom kommunala riktlinjer för serveringstillstånd är att:
•

skapa förutsebarhet för om en etablering som planeras kan meddelas tillstånd

•

likabehandling sker inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd

Riktlinjerna läggs ut på www.katrineholm.se då de också ska vara kända hos allmänheten.
Riktlinjerna visar kommunens nuvarande uppfattning och ambitionsnivå. Riktlinjerna ska
därför revideras regelbundet dock minst året efter varje valår. Utöver riktlinjerna har
kommunen upprättat en tillsynsplan som redovisar det planerade tillsynsarbete.
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Ansökan och handläggning
Ansökan behöver inte göras
Ingen ansökan om serveringstillstånd behöver göras under förutsättning att samtliga
nedanstående kriterier är uppfyllda:
•

avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer (slutet sällskap).

•

sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp
av dryckerna (dryckerna måste vara inköpta på Systembolaget).

•

äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av varor eller tjänster.

Riktlinjer vid ansökan
En ansökan om serveringstillstånd bedöms utifrån alkohollagen, alkoholförordningen, olika
förarbeten, rättspraxis samt föreskrifter och kommentarer meddelade av
Folkhälsomyndigheten samt kommunens riktlinjer.

Handläggningstider
Rättsregel
Enligt 5 § alkoholförordningen (2010:1636) ska en kommun fatta beslut i ett ärende om
serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till
kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får
handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om
skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.
Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.
Riktlinjer
För att tillståndsmyndigheten ska kunna fatta beslut i ett ärende krävs att sökanden
kommer in med en fullständig ansökan. Det innebär att ansökan åtföljs av de underlag som
krävs. Handläggningstiden räknas från den dag ansökan är fullständig till den dag som
tillstånd meddelas. När ansökan är fullständig ska ett mottagningsbevis skickas till
sökande. För fullständig ansökan gäller följande handläggningstider:
Typ av ansökan

Handläggningstid

Ansökan om nytt serveringstillstånd

9 arbetsveckor

Ändrade förhållande - utökad tid eller utvidgad lokal

4 arbetsveckor

Ändrade ägarförhållanden

9 arbetsveckor

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

6 arbetsveckor

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

4 arbetsveckor

Anmälan om catering, provsmakning, kryddning av snaps

2 arbetsveckor

Beslut avseende tillfälliga ärenden enligt alkohollagen beslutas av jurist/utredare och
stadigvarande av socialnämndens utskott (SU).
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Avslag/återkallande av stadigvarande serveringstillstånd fattas av utskottet. Vid beslut som
fattas av SU ska jurist/utredare lämna in handlingar, underlag till beslutet, senast 14 dagar
innan sammanträdesdatum. Beslutet blir gällande när protokollet justerats. Tillståndsbevis
kan då skrivas ut.

Kommunens informationsskyldighet med mera
Rättsregel
8 kap 9 § AL Kommunen ska tillhandhålla information om vad som gäller enligt denna lag
och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen.
Riktlinjer
Kommunen har ansvaret för tillståndsgivning och tillsyn över serveringstillstånden av
alkohol. Kommunen tar ut en avgift för prövningen av serveringstillstånd samt
tillsynsavgifter av dem som har dessa tillstånd. För att informera krögare och intresserade
bedriver kommunen ett omfattande arbete. Utöver telefonrådgivning anordnar
Katrineholms kommun krögarträffar dit samtliga krögare inom KFV blir inbjudna. På
www.katrineholm.se finns information om tillstånd och avgifter samt ett register över
restauranger med serveringstillstånd i KFV. I e-tjänstportalen på www.katrineholm.se finns
e-tjänst för serveringstillstånd. Samtliga krögare i KFV regionen kan nyttja tjänsten.
För att uppnå likartad bedömning i länet samverkar kommunerna med varandra.
Samverkan med polis, räddningstjänst och Samhällsbyggnadsförvaltningen eller
motsvarande sker regelbundet. Årligen hålls utbildning i Ansvarsfull alkoholservering vars
syfte är att öka kunskapen om alkoholens medicinska effekter och främja en ansvarsfull
alkoholutskänkning, vilket leder till mindre medicinska skador och mindre krogrelaterat
våld.

Bekräftelse på ansökan
Rättsregel
I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om
mottagningsbevis som skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit.
Riktlinjer
Bekräftelse på att ansökan/anmälan inkommit ska sändas till sökanden/anmälaren inom
14 dagar. Mottagningsbevis ska skickas till sökande när ansökan är fullständig.

Kunskapsprov
Rättsregel
8 kap 12 § 2 st. AL Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att hon eller han har de
kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett
författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.
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Riktlinjer
Kommunen ska vid sin prövning av en sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen endast
godkänna avlagt prov framtaget av Folkhälsomyndigheten. Provet får inte vara äldre än
5 år. Ett kunskapsprov får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de
språk som proven tillhandahålls på, kan styrka påtagliga läs- eller skrivsvårigheter eller om
det i övrigt finns särskilda skäl. Tolk som anlitas ska vara auktoriserad.
Kunskapsprov i Katrineholm kan göras av person som ansöker om serveringstillstånd i
Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner och av person som ingår i bolag/enskild
firma/förening som innehar serveringstillstånd i KFV. Den som gör provet ska vid
provtillfället uppvisa giltig legitimation. En sökande som inte blir godkänd ska få en ny
möjlighet att visa sina kunskaper. Inom ramen för en och samma ansökan ska sökande få
möjlighet att genomföra ett prov och två omprov. Tiden för ett skriftligt prov är högst
90 minuter. För sökande med läs- eller skrivsvårigheter är tiden högst 150 minuter. Tiden
för ett muntligt prov är höst 120 minuter. Tiden för muntligt prov med tolk är högst
150 minuter. Resultat av kunskapsprov delges senast inom två arbetsdagar efter avlagt
prov. Nytt prov kan göras tidigast fem dagar efter föregående prov. För kunskapsprov tas
en avgift ut vid varje provtillfälle. Efter tre underkända prov avslås ansökan och en ny
ansökningsavgift ska erläggas.

Remissyttranden
Rättsregel
8 kap 11 § AL En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att
Polismyndighetens yttrande har inhämtats. Detsamma gäller, om det inte rör sig om
arrangemang av endast obetydlig omfattning, tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten.
8 kap 16 § AL Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till
slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga från
brandsäkerhetssynpunkt.
8 kap 12 § AL Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med
hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är
lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med
de krav som ställs upp i denna lag.
Riktlinjer
Vid ansökan om stadigvarande tillstånd till allmänheten eller till slutna sällskap och vid en
ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten eller slutna sällskap inhämtar
kommunen som regel remissyttranden från polismyndigheten, räddningstjänsten och
samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande. När det gäller ansökningar om
permanenta serveringstillstånd inhämtas också remissvar från skatteverket och
kronofogdemyndigheten och vid behov sådana remisser när det gäller ansökningar om
tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten eller slutna sällskap. Samtliga remissinstansers
yttranden väger tungt vid handläggningen av ärendet. Polismyndighetens yttrande tillmäts
stor betydelse vid bedömningen av ansökan.
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Polismyndigheten
Polismyndigheten yttrar sig i fråga om:
•

sökandens allmänna lämplighet för verksamheten i enlighet med 8 kap 11 § AL

•

vandel

•

sökt serveringstid

•

verksamhetens inriktning

•

ordningsstörningar vid serveringsstället

•

krav på förordnade ordningsvakter.

Yttrandet som polismyndigheten lämnar ska motivera eventuella ställningstaganden på ett
tydligt sätt.
Vid användande av mark till uteservering eller vid annat nyttjande av allmän mark ska även
polismyndighetens tillstånd sökas enligt ordningslagen (1993:1617) och sedan inges till
tillståndsenheten innan serveringstillstånd kan beviljas (dispositionsrätt).
Räddningstjänst
Utifrån brandskyddsdokumentationen gör räddningstjänsten en bedömning av
brandsäkerheten, antal sittplatser och det totala antalet personer i lokalen. Det totala
antalet person i lokalen ska framgå av tillståndsbeviset. Detta medför att det är av stor vikt
att en skalenlig och korrekt ritning inges i varje ärende så att ett fullgott underlag finns för
räddningstjänst att göra en korrekt bedömning av personantalet utifrån de förutsättningar
som gäller för lokalen. Räddningstjänsten kontaktar sotarmästaren för kontroll av
imkanaler. I samband med nyansökan är brandskyddsdokumentation obligatorisk. Mer
information finns på räddningstjänstens hemsida.
Samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande
För att kunna göra en fullgod bedömning av olägenheter i fråga om ordning och nykterhet
eller särskild risk för människors hälsa, skickas remiss till Samhällsbyggnadsförvaltningen
eller motsvarande.
De ska yttra sig i fråga om:
•

verksamheten befaras medföra olägenheter gällande ordning och nykterhet

•

särskild risk för människors hälsa

•

ljudstörningar och närboendestörningar

•

frågor om livsmededelsanläggning.

Skatteverket
Skatteverket ska yttra sig i fråga om:
•

bolaget är registrerat för F-skatt, moms, arbetsgivaravgifter

•

skatter och avgifter redovisas

•

hur skatter och avgifter redovisas
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•

restföringar av skatter och avgifter till det allmänna

•

betalningsuppmaningar

•

beslut om kontrollavgifter

•

skattetillägg

•

bolaget lämnar inkomstdeklaration

•

inkomst av tjänst

•

företrädare för bolaget/verksamheten deklarerar eller inte.

Skatteverket kan höras om direkta registeruppgifter om restföringar av skatter men kan
också fungera som sakkunnig till kommunen vid bedömning av inlämnad finansieringsplan.
Remiss skickas till Skatteverket vid betydande förändringar i bolag med serveringstillstånd.
Kronofogdemyndigheten
De frågor som ställs är om sökande/bolaget sköter sina åtaganden till det allmänna, om
bolag/verksamhet/företrädare förekommer i kronofogdens register, eller har
näringsförbud.

Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet eller andra skäl
Rättsregel
8 kap 17 § AL Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra
skäl kan befaras medföra olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller särskild risk
för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i
lagen är uppfyllda.
Riktlinjer
Lagregeln gör det möjligt för en kommun att förhindra etableringar av restauranger med
servering av alkoholdrycker i särskilt känsliga områden. Exempelvis områden i närheten av
skolor, ungdomsgårdar där många ungdomar samlas eller i områden med känd
missbruksproblematik. Social hänsyn ska vara överordnad företagsekonomisk eller
näringspolitisk hänsyn.
Remissinstansernas yttranden och bedömning tillmäts stor betydelse vid bestämmande av
om sökt serveringstillstånd kan medföra risker eller olägenheter i fråga om ordning och
nykterhet eller innebära särskild risk för människors hälsa.

Servering på idrottsarenor
Kommunen har en restriktiv syn på alkoholservering i samband med idrottsutövande eller i
lokaler där sådant utövande kan förekomma. En bedömning görs i varje enskilt ärende
utifrån de förutsättningar som ansökan omfattar, med särskilt fokus på publikens
förväntade ålderssammansättning och risken för ordningsstörningar. Om
serveringslokalen används för organiserad ungdomsidrott, anser kommunen att
serveringstillståndet ska förenas med villkor om att alkoholservering inte får ske under den
tid sådan verksamhet bedrivs. På och i direkt anslutning till idrottsanläggningar kan

155

alkoholservering medges på avgränsade ytor dock inte på läktarplats. Serveringstider som
kan medges begränsas till två timmar före och två timmar efter arrangemanget. De
alkoholdrycker som kan medges är starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker.

Kommunens tillsynsverksamhet
Rättsregel
9 kap. 2 § AL Kommunen och Polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de
bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande
preparat.
9 kap 3 § AL För tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om marknadsföring i
7 kap. finns det särskilda regler i marknadsföringslagen (2008:486). Tillsynen över
efterlevnaden av bestämmelserna gentemot den som har serveringstillstånd får, i fråga om
marknadsföring på serveringsstället, utövas också av kommunen.
Riktlinjer
Folkhälsomyndigheten är den centrala tillsynsmyndigheten enligt 9 kap 1§ AL och har att
utöva den centrala tillsynen över efterlevnaden av lagen och har också bemyndigande av
regeringen rätt att meddela allmänna råd till vägledning för lagens tillämpning.
Länsstyrelsen är den regionala tillsynsmyndigheten, vilken har att utöva tillsyn inom länet
och länsstyrelsen ska även biträda kommunerna med råd i deras verksamhet.
Den omedelbara tillsynen av restauranger utövas av kommunens tillståndsenhet och
polismyndigheten. Tillsyn uppdelas i förebyggande, inre och yttre tillsyn. Dessa kan delas in
i rutin-, uppföljnings-, påkallad och utökad tillsyn. Tillsynsarbetet beskrivs närmare i
tillsynsplanen som fastställs av socialnämnden varje år.
Förebyggande tillsyn
Förebyggande tillsyn kan röra sig om rådgivning och informationsmöten. Kommunen
bjuder årligen in krögare och aktuella myndigheter till samverkansträffar där information
utbyts. Kommunens ansvar även för utbildningen ”Ansvarsfull alkoholservering” (AAS).
Syftet med AAS är att öka kunskapen hos krögarna och deras anställda om alkohollagens
tillämpning och att alkoholservering sker med ett större ansvarstagande.
Inre tillsyn
Kommunen arbetar fortlöpande med att kontrollera att den som har serveringstillstånd
fortsatt uppfyller alkohollagens krav på lämplighet. Den inre tillsynen är administrativ och
sker genom remisser och kontakter med myndigheter. Inre tillsyn sker också löpande
genom rapporter från kreditupplysningstjänster som kommunen använder sig av.
Yttre tillsyn
Vid yttre tillsyn besöker kommunen serveringsstället för att på plats kontrollera att
verksamheten bedrivs i enlighet med lagen. Besök på serveringsstället kan genomföras av
kommunala tjänstemän på egen hand eller i samverkan med andra myndigheter såsom
polis, räddningstjänst, samhällsbyggnadsförvaltning eller motsvarande, skattemyndighet
med flera. Yttre tillsynsbesök kan uppdelas i rutinbesök, påkallade besök och
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uppföljningsbesök. Tillsynsenheten har rätt att komma in i alla lokaler och ytor utom
personliga klädskåp. Den ansvarige för bolaget eller den som är serveringsansvarig ska
hjälpa till på plats (exempelvis genom att öppna låsta utrymmen och ta fram rapporter från
kassan).
Den yttre tillsynen avser bland annat:
•

Kontroll av att alkoholserveringen sker i enlighet med serveringstillståndet.

•

Bedömning av ordningen inne och utanför restaurangen.

•

Graden av berusning hos gästerna.

•

Kontroll att servering inte sker till underåriga.

•

Kontroll av dryckessortiment.

•

Kontroll av personalliggare för att kontrollera att de som arbetar är anställda av
tillståndshavaren.

•

Kontroll av utrymningsvägar.

En genomförd tillsyn ska dokumenteras och avslutas. De uppgifter som framkommit med
anledning av tillsynen ska kommuniceras med tillståndshavaren.
Både inre och yttre tillsyn kan leda till att en utredning öppnas och att förnyade remisser
skickas till berörda myndigheter. Tillsyn kan också leda till förslag om sanktionsåtgärder
såsom erinran, varning eller återkallelse av tillståndet. Framkommer det att ett tillstånd
inte nyttjas ska det återkallas.
Vid yttre tillsyn då annan myndighet inte medverkar ska två kommunala tjänstemän
medverka.

Tillsynsavgifter
Rättsregel
8 kap 10 § 2 st AL Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som beslutas
av kommunfullmäktige.
8 kap 10 § 3 st AL Kommunen får även ta ut en avgift för tillsyn enligt 9 kap av den som har
serveringstillstånd.
Riktlinjer
Kommunen har enligt alkohollagen rätt att ta ut en avgift för prövningen i samband med
ansökan om serveringstillstånd. Kommunen har också rätt att ta ut en avgift för tillsyn.
Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige och baseras på självkostnads- och
likställighetsprincipen som regleras närmare i kommunallag (2017:725). Aktuella avgifter
framgår av respektive kommuns hemsida. Socialnämnden tillämpar två slags
tillsynsavgifter, en årlig tillsynsavgift som ska täcka den löpande tillsynsverksamheten och
en tillsynsavgift som tas ut i vid påkallad tillsyn.
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Den årliga tillsynsavgiften baseras på en fast grundavgift tillsammans med en rörlig avgift
vars storlek är kopplad till serveringsställets försäljningsvolym (årsomsättning) av
alkoholdrycker.

Riktlinjer vid servering
Serveringstider
Rättsregel
8 kap 19 § AL Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker och
alkoholdrycksliknande preparat får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska
särskilt beaktas vad som sägs i 17 §.
Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra
jästa alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande preparat inte påbörjas tidigare än
klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00.
Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.
Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller inte rumsservering på hotell eller minibar i
hotellrum enligt 5 §.
8 kap 17 § AL Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra
skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk
för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i
lagen är uppfyllda.
Riktlinjer
Bestämmelsen om serveringstider syftar främst till att motverka olägenheter som
onykterhet och oordning. Bestämmelsen om serveringstider är en viktig del av den svenska
alkoholpolitiken och social hänsyn ska därför gå före affärs- eller konkurrensmässig
hänsyn. Bedömning görs i varje enskilt ärende. Vid bedömning av lämplig serveringstid ska
det beaktas om serveringstiden kan medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet
eller innebära särskild risk för människors hälsa. En längre serveringstid som medgetts till
ett serveringsställe behöver därför inte motivera bifall till en annan ansökan.
Remissinstansernas yttranden och bedömning tillmäts stor betydelse vid bestämmande av
serveringstider. Särskild vikt tillmäts polismyndighetens bedömning av risken för
ordningsstörningar respektive vid miljöavdelningens bedömning av risken för
ljudstörningar.
Normaltid
Normaltid enligt alkohollagen är klockan 11.00–01.00.
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Undantag
I undantagsfall kan serveringstid för servering inomhus medges som längst till klockan
02.00. För att undvika uppkomsten av störande olägenheter kan den förlängda tiden
beviljas under en prövotid av ett år.
Tillfälligt utökad serveringstid
I sällsynta fall kan undantag för tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00 medges.
Tillfälligt utökad serveringstid till klockan 03.00 medges endast vid sådana dagar, då hög
ljudnivå vid senare tidpunkter på dygnet och viss störning av boende ändå är att förvänta
på grund av den aktuella dagens karaktär av allmän festdag eller själva
huvudarrangemanget. För att serveringstid till klockan 03.00 kan beviljas får det inte i övrigt
befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för
människors hälsa.
Uteservering
Serveringstid för uteservering medges mellan klockan 11.00–22.00 söndag till torsdag.
Fredagar, lördagar, helgdag samt dag före helgdag mellan klockan11.00–23.00.

Ordning och nykterhet
Rättsregel
3 kap 1 § AL Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får inte säljas om det inte
finns rätt till det enligt denna lag.
3 kap 5 § AL Försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska skötas
på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras.
8 kap 20 § AL Vid servering av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat ska
ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning eller
onykterhet undviks.
Riktlinjer
Allmänna bestämmelser om försäljning finns i 3 kap AL och bestämmelser om servering av
alkoholdrycker finns i 8 kap AL. I 1 kap 11 § 2 st. AL står det att försäljning kallas servering
om drycken ska förtäras på stället. Bestämmelserna i 3 kap AL om försäljning är därför
tillämpliga även vid servering.
3 kap 5 § AL och 8 kap 20 § AL handlar båda om att se till att det råder ordning där det säljs
och serveras alkoholdrycker.
I möjligaste mån ska skador förhindras vid försäljning, och den som säljer alkoholdrycker
ska se till att det råder ordning och nykterhet på försäljningsstället. Personal ska vid
servering se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning och
onykterhet undviks. Serveringen av alkoholdrycker ska vara ansvarsfull och präglas av
måttfullhet. Fokus är återhållsamhet vid servering så att skadeverkningar av alkohol ska
förhindras. Krav på ordning och nykterhet gäller såväl på serveringsstället som i dess
direkta närhet. Det är därför av betydelse hur krögaren säkerställer kontrollen över
alkoholserveringen.
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Faktorer som ökar säkerheten är:
•

personaltäthet

•

vilken utbildning personalen har

•

lokalernas utformning

•

att alkoholpolicy finns.

Andra faktorer av betydelse är tillstånd för olika dryckesslag vid olika typer av
arrangemang. För att undvika försäljning och servering av större mängder alkohol till en
person eller grupp är det inte tillåtet att servera hela flaskor med starksprit.
Kommunen kan villkora att försäljning endast får ske i form av bordsservering.
Kommunen ser gärna att det skapas en alkohol- och drogpolicy på serveringsställena och
kommer att arbeta för att krögarna utarbetar en sådan. Kommunen har som krav att all
personal som kan komma att arbeta efter klockan 01.00 ska ha genomgått utbildningen
ansvarsfull alkoholservering.

Uteserveringar
Rättsregel
8 kap 14 § AL Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras
av tillståndshavaren.
Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt
serveringsutrymme. Om så har skett ska varje tillståndshavare svara för ordning och
nykterhet inom serveringsutrymmet samt för att vad som i övrigt gäller enligt denna lag
iakttas under den tid han eller hon bedriver servering där.
Riktlinjer
I ordningslagen finns grundläggande regler om uteserveringar. Alkoholservering på
uteservering regleras inte särskilt i alkohollagen, utan samma regler som vid bedrivande av
alkoholservering i övrigt gäller även vid uteservering. Av 8 kap. 14 § AL framgår att ett
serveringstillstånd ska avse ett visst avgränsat utrymme som disponeras av
tillståndshavaren, vilket medför att det även kan avse en uteservering som finns i
anslutning till serveringsstället. Det betyder också att området för uteserveringen ska vara
tydligt markerad. Uteserveringen ska avgränsas på ett betryggande sätt och uppfylla övriga
krav till exempel, godkännande av markägaren, tillstånd från polismyndigheten att
använda offentlig plats samt bygglov där så krävs. Kommunen kan vid tillståndsgivningen
besluta om kortare serveringstider på en uteservering än de tider som gäller inomhus. Vid
ett beslut om servering på uteservering ska uteserveringen vara utrymd senast 30 minuter
efter den serveringstid som har beviljats. Anledningen är att verksamheten inte får störa
omgivningen exempelvis boende i närheten av restaurangen. Även andra villkor som till
exempel villkor för musikspelande kan infogas i ett beslut. Om kommunen inte har villkorat
tillståndet med en särskild utrymningstid för uteserveringen gäller serveringsställets
utrymningstid, det vill säga 30 minuter efter den serveringstid som gäller för
serveringsstället i övrigt. Se 8 kap 19 § i AL samt Regeringsrättens dom Mål nr 7544-07.
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Rökning är förbjuden i restauranger och andra serveringsställen. Rökning är också
förbjuden vid entréer till sådana lokaler och utrymmen som allmänheten har tillträde till
enligt 6 kap 2 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) (LTLP). Tillståndshavaren
ansvarar för att bestämmelserna följs och ska tydligt informera genom skyltning om
rökförbudet på serveringsstället, 6 kap 8,9 §§ LTLP.
Av 8 kap 14 § 2 st framgår att flera tillståndshavare kan utnyttja ett gemensamt
serveringsutrymme. Det innebär att ett särskilt tillstånd kan beviljas för att servera på
samma yta. Särskilda villkor kan meddelas i samband med beslutet om tillstånd för ett
gemensamt serveringsutrymme. En förutsättning är att de bolag som ansöker om
gemensamt serveringsutrymme har ett eget serveringstillstånd i direkt anslutning till den
gemensamma ytan. En individuell prövning görs av villkor och tider. De särskilda villkoren
kan avse vakter vid tillfälliga tillställningar, endast bordservering. Kommunen kan välja att
behandla ansökningarna samtidigt något som kan påverka handläggningstiderna.

Pausservering
Rättsregel
8 kap 14 § 4 st. AL Tillstånd för servering av starköl, vin och annan jäst alkoholdryck i
foajéer till teater eller konsertlokal under paus i föreställning eller konsert får meddelas
utan krav på matservering.
Riktlinjer
Med pausservering menas att servering endast får ske under pauser i föreställningen vid
foajén till teater eller konsertverksamhet. Här finns inget krav på att lagad mat ska finnas.
För teater eller konsertlokal som saknar etablerad permanent verksamhet kan endast
tillstånd meddelas för enstaka tillfälle eller för tidsperiod då föreställningar eller
uppträdanden förekommer.
Vid pausservering kan endast tillstånd för öl, vin och annan jäst alkoholdryck medges.
Kommunen har en särskild restriktivitet då det gäller beviljande av detta tillstånd då det
gäller ungdomsarrangemang.

Catering
Rättsregel
8 kap 4 § AL Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas
stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger
rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av tillståndsenheten.
Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få
stadigvarande serveringstillstånd.
Riktlinje
Enligt 8 kap 4 § AL har den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap möjlighet
att få ett stadigvarande serveringstillstånd, ett så kallat cateringtillstånd, trots att det inte
finns någon serveringslokal att koppla serveringstillståndet till. Cateringtillstånd gäller
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endast i den kommun som har meddelat tillståndet. Med begreppet catering i alkohollagen
avses servering av färdiglagad mat och av alkohol på beställning av slutna sällskap som
sker antingen i för tillfället hyrd lokal eller i hemmet.
Inför varje serveringstillfälle är tillståndshavaren skyldig att anmäla den lokal där servering
ska ske. Det krävs att lokalen blir godkänd av tillståndsenheten. Syftet med bestämmelsen
är att tillståndsenheten ska få kännedom var och när servering ska ske och kunna utöva
tillsyn om det anses befogat.
Catering är endast möjlig till lokal till vilket tält inte räknas. En lokal kan ha en tillhörande
utomhusservering som en veranda eller en trädgård tillhörande en villa och räknas som
serveringsområde.

Anmälan av egenkryddning av snaps
Rättsregel
8 kap 3 § AL Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter
anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna
serveringsrörelsen.
Riktlinjer
Enligt 8 kap 3 § alkohollagen är det tillåtet för den som har stadigvarande
serveringstillstånd att låta egenkrydda brännvin enligt eget recept för servering som snaps i
den egna rörelsen.
Mängden som framställs ska vara i liten skala och ställas i relation till restaurangens totala
omsättning.
Egen kryddning av snaps ska anmälas till kommunen. Kommunen ska också informeras om
den mängd som ska produceras.

Rumsservering och minibar
Rättsregel
8 kap 5 § AL På hotell som har restaurangverksamhet med serveringstillstånd i sina lokaler
får servering av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat ske på hotellrummet
(rumsservering). På ett sådant hotell får även servering från minibar på hotellrummet ske.
Riktlinjer
Enligt 8 kap 5 § AL är det tillåtet med rumsservering och inrättande av minibarer i hotell
som i sina lokaler har restaurangverksamhet med serveringstillstånd.
För att kunna erbjuda rumsservering och minibar krävs att det finns tillgång till tillredd mat
och att serveringsansvarig finns på plats. Den åldersgräns som finns enligt alkohollagen
gäller också för rumsservering och minibar.
När det gäller rumsservering och minibar finns det ingen begränsning av någon
serveringstid och serveringspersonal behöver inte heller närvara vid förtäringen på
hotellrummet.
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Provsmakning
Rättsregel
8 kap 6 § AL Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa
alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande preparat vid arrangemang riktade till
allmänheten är tillåtet under förutsättning att:
1. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker eller
preparat som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum,
eller
2. de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och får ett tillfälligt
tillstånd för provsmakning av de drycker eller preparat som avses erbjudas.
Tillståndshavare som avses i första stycket 1 ska innan arrangemanget äger rum göra en
anmälan till kommunen.
8 kap 7 § AL Den som tillverkar alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat från
råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande
serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda
provsmakning av de egenproducerade dryckerna eller preparaten.
Om sådant tillstånd saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade
alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat vid tillverkningsstället efter särskilt
tillstånd för provsmakning.
Riktlinjer
Enligt 8 kap 6–7 § AL finns regler för provsmakning.
Det är skillnad på provsmakning och servering då provsmakning avser endast en liten
mängd alkohol. I begreppet provsmakning ligger enligt förarbetsuttalandet att det handlar
om små mängder av olika produkter för att kunna få en uppfattning om kvalitet och smak.
Det anges att det vid provsmakning av en dryck normalt ges en mycket liten mängd, oftast
motsvarande en matsked eller mindre (prop. 2009/10:125 s. 113 och 167). Inget matkrav
föreligger vid provsmakning vilket framgår av 8 kap 15 §.
Innehavare av stadigvarande serveringstillstånd
Innehavare av stadigvarande serveringstillstånd kan anordna provsmakning i den lokal där
serveringstillståndet gäller efter anmälan till kommunen.
Partihandlare
Ansökan om tillfälligt tillstånd att arrangera provsmakning kan endast göras av
partihandlare enskilt eller gemensamt.
Tillverkare
1. Tillverkare som har stadigvarande serveringstillstånd får erbjuda provsmakning av de
egentillverkade dryckerna eller preparaten vid tillverkningsstället efter anmälan till
kommunen.
2. Tillverkare som inte har stadigvarande serveringstillstånd kan ansöka hos
tillståndsenheten om ett särskilt tillstånd för provsmakning.
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Marknadsföring av alkohol
Rättsregel
7 kap. 1 § AL Vid marknadsföring av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat till
konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd
får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol.
Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har
fyllt 25 år.
7 kap. 2 § AL Den som tillverkar, säljer eller förmedlar försäljning av alkoholdrycker eller

alkoholdrycksliknande preparat får i sin rörelse lämna sådana drycker eller preparat som
gåva endast i form av varuprov.

Vid marknadsföring av tjänster eller vid försäljning av andra varor än alkoholdrycker eller
alkoholdrycksliknande preparat får sådana drycker eller preparat inte lämnas som gåva.
Riktlinje
Särskild måttfullhet ska iakttagas kring marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter.
Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har
fyllt 25 år. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd som är påträngande, uppsökande
eller uppmuntrar till bruk av alkohol får inte användas. Huvudregeln är att marknadsföring
av alkoholdryck till konsument får ske i omedelbar anslutning till tillståndshavarens
ordinarie säljställe, inom en begränsad serveringsyta.
Bestämmelsen om gåvoförbud i 7 kap. 2 § AL hindrar restauranger med serveringstillstånd
från att bjuda gäster på exempelvis en öl eller ett glas vin i syfte att kompensera lång
väntetid på maten eller annat.

Villkor vid beviljande av serveringstillstånd
Rättsregel
Av prop. En ny alkohollag (2009/10:125) framgår att en myndighet som på ansökan
meddelar ett för sökanden positivt beslut har, utan författningsstöd, enligt allmänna
förvaltningsrättsliga principer rätt att till sitt beslut foga olika slag av villkor. (s. 166)
Riktlinje
Syftet med att meddela villkor i samband med beslut om serveringstillstånd är att
motverka alkoholpolitiska skadeverkningar. Dit räknas också beslut om utökning av ett
gällande tillstånd, till exempel förlängd serveringstid och utökning av serveringslokal eller
annat serveringsutrymme. Villkoren får inte vara generella utan behovet ska bedömas i
varje enskilt fall. Kommunen kan däremot i sina riktlinjer beskriva under vilka
förutsättningar ett beslut kan komma att villkoras, till exempel kan yttranden från andra
instanser användas som underlag för villkor.
Exempel på vad villkoren kan avse:
•

förordnande ordningsvakter efter vissa klockslag eller vid olika typer av evenemang
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•

olika utrymningstider för servering i olika lokaler eller utrymmen på ett
serveringsställe (exempelvis för uteservering)

•

olika serveringstider beroende av typ av evenemang på en idrottsanläggning

•

antal gäster på serveringsstället

•

begränsning av servering genom att endast tillåta bordsservering, eller att vid vissa
evenemang endast tillåta bordsservering

•

utbildning för personal vid sen serveringstid, exempelvis Ansvarsfull alkoholservering

•

särskild säkerhetsutrustning på serveringsstället vid sen serveringstid, såsom
metalldetektorer

•

viss avvikelse till exempel förlängd öppettid, kan tillåtas efter en viss prövotid.

Villkor ska skrivas in i tillståndsbeviset.

Tillfälliga tillstånd till allmänheten och
slutna sällskap
Rättsregel
8 kap 2 § AL Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening,
företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen
under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka
tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd).
8 kap. 15 § 3 st. AL Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om
serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering i slutet
sällskap
Riktlinjer
Tillfälliga serveringstillstånd kan meddelas till allmänheten och till slutna sällskap.
Vid tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten eller slutet sällskap ska tillredd mat
tillhandahållas, detta innebär att matkravet är lägre ställt vid tillfälligt serveringstillstånd
jämfört med stadigvarande serveringstillstånd. Vid definition av ”tillfällig servering” utesluts
regelbundet återkommande verksamhet.
Att tänka på vid alla tillfälliga serveringstillstånd:
•

Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska kunna tillhandahållas

•

kommunen anser att antal tillfällen per kalenderår som tillfälliga tillstånd kan
meddelas, utan att övergå till regelbunden verksamhet vilket kräver ett stadigvarande
serveringstillstånd, är max sex tillfällen

•

ett specifikt tillfälle kan vara en till sju dagar

•

samma tillståndsbeslut kan omfatta upp till sex sådana tillfällen under ett kalenderår
men dessa ska då vara angivna i ansökan
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•

med enstaka tidsperiod avses enligt praxis från tidigare lagstiftning några dagar upp
till ett par månader

•

sökanden ska ha beviljats markupplåtelse eller beviljats rätt att disponera markytan
eller lokalen.

Tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap
Vid tillfällig servering till slutet sällskap är kraven lägre. Om det inte är i yrkesmässig regi
utan ett enstaka privat arrangemang bortfaller kunskapskravet. Lagad mat ska dock alltid
kunna serveras. Tillståndsenheten gör en bedömning i det enskilda ärendet beroende på
exempelvis evenemangets art och åldersammansättning huruvida en remissförfrågan ska
skickas till berörda myndigheter.
Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som delar någon form av gemensamt
intresse och där personerna som ska delta på sökt arrangemang är kända i förväg. När det
gäller servering till slutet sällskap får det inte vara en tillställning som betraktas som
offentlig enligt ordningslagen, utan kretsen som arrangemanget vänder sig till ska vara
sluten.
Vid tillfälliga tillstånd till slutna sällskap får endast drycker inköpta på Systembolaget
serveras, om tveksamheter framkommer kan tillståndsmyndigheten begära in kvitton.
Att tänka på:
•

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutna sällskap ska lämnas in senast fyra
arbetsveckor innan evenemanget äger rum.

Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten
Ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten kan avse allt ifrån stora till
små festivaler och enstaka mindre evenemang. Ett tillfälligt serveringstillstånd kan omfatta
allt ifrån en dag till en viss tidsperiod, exempelvis en show som spelas på helgerna under
en sådan period.
Att tänka på:
•

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten ska lämnas in senast sex arbetsveckor
innan evenemanget äger rum

•

under den period som tillståndet omfattar kan samma lokal inte upplåtas till annan
alkoholservering

•

Samhällsbyggnadsförvaltningens krav på livsmedelshantering ska vara uppfyllda

•

serveringen ska bedrivas inom en avgränsad serveringsyta, med tillfredsställande
antal sittplatser och tydliga avgränsningar

•

betryggande tillsyn över serveringen ska vara möjlig.

Sökanden ska vara såväl personligt som ekonomiskt lämplig i enlighet 8 kap. 12 § AL samt
att arrangemanget i övrigt ska uppfylla de krav som alkohollagen ställer. Kravet på
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lämplighet kan i vissa fall även omfatta en huvudarrangör för till exempel en festival om
denne bedöms ha betydande inflytande även för serveringsrörelsens bedrivande.
Vid tillfälliga tillstånd till allmänheten kan restaurangrapporten komma att begäras in.

Sanktioner vid lagöverträdelser
Rättsregel
9 kap. 17 § AL En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran,
eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte
1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller
2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
9 kap. 18 § AL En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd om
1. tillståndet inte längre utnyttjas,
2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på
serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit, eller
3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på
ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en
eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.
11 kap. 3 § AL Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1. säljer sprit, alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat utan tillstånd eller
annars i strid med denna lag,
2. serverar spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller
alkoholdrycksliknande preparat som har anskaffats på annat sätt än som anges i 8 kap.
13 §, eller
3. säljer sprit i strid med bestämmelserna i 6 kap. 4 § första stycket eller 5 § andra stycket
döms för olovlig försäljning av alkohol till böter eller fängelse i högst två år.
Riktlinjer
Det finns två typer av sanktionsmöjligheter i alkohollagen, dels straffrättsliga sanktioner och
dels administrativa sanktioner.
Straffrättsliga sanktioner hanteras av polis, åklagare och domstolar och administrativa
sanktioner av olika tillsynsmyndigheter med möjlighet till överprövning hos
förvaltningsdomstolarna.
Sanktionsmöjligheterna, som återfinns i 9 kap 17–18 §§ AL är utformade efter en sorts
trappstegsmodell i tre steg.
Erinran: Första steget, den lindrigaste formen av sanktion. Meddelas vid överträdelser av
lindrigare fall.
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Varning: Nästa steg, meddelas vid överträdelser av allvarligare fall eller upprepade
överträdelser.
Återkallelse: Sista steget, detta sker normalt först sedan flera allvarliga överträdelser
skett.
Undantag kan göras vid särskilt allvarliga överträdelser där serveringstillståndet kan
återkallas direkt. Till exempel när det med tillståndshavarens vetskap har förekommit
brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att
tillståndshavaren har ingripit. Straffbestämmelserna återfinns i 11 kap AL.
En viktig omständighet är att straffansvaret vid servering är personligt och att den som
medvetet eller av misstag säljer eller lämnar ut alkoholdryck till den som inte fyllt 18 år
eller som är märkbart påverkad av alkohol eller annan drog gör sig skyldig till olovlig
dryckeshantering och kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
Exempel på förseelse som föranleder en erinran är en skuld på skattekontot understigande
10 000 kr. När en skatteskuld går till kronofogden kommer bolaget att tilldelas en varning.

Om folköl
Riktlinjer för försäljning av folköl i butik och caféer utarbetas av samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande som handlägger tillstånd och tillsyn.
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20

Sn §

60 (x)

SN 2021/114

Kylrummet
Ska beredas av utskottet 15 april
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att kylrummet på Ekgården ej ska renoveras och ger
förvaltningen i uppdrag att avveckla kylrummet vid lämplig tidpunkt.
Sammanfattning av ärendet
På Ekgården finns ett kylrum för omhändertagande av avlidna. Då det inte finns någon
skyldighet för kommunen att ha kylrum förslår förvaltningen att det avvecklas. En
avveckling innebär att rutinerna kring personer som avlider i sitt eget boende eller på
särskilt boende blir mer samstämmiga.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-06 med tillhörande bilagor
Utredning – Kylrum på SÄBO

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-04-06
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Renovering eller avveckling av kylrum
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
Socialnämnden beslutar att kylrummet på Ekgården ej ska renoveras och ger
förvaltningen i uppdrag att avveckla kylrummet vid lämplig tidpunkt.
Sammanfattning av ärendet

På Ekgården finns ett kylrum för omhändertagande av avlidna. Då det inte finns
någon skyldighet för kommunen att ha kylrum förslår förvaltningen att det
avvecklas. En avveckling innebär att rutinerna kring personer som avlider i sitt
eget boende eller på särskilt boende blir mer samstämmiga.
Ärendets beredning

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har klarlagt de juridiska aspekterna samt stämt
av situationen i övriga länet.
Kontakt har tagits med Region Sörmland som meddelat att de inte har någon
synpunkt på att kylrummet avvecklas.
Kontakt har tagits med begravningsbyråerna som inte heller har någon synpunkt
annat än att avtalet för bårbilstransporter möjligen behöver justeras.
Kontakt har tagits med svenska kyrkan som uppger att oi normalfallet räcker
tillgången till plats för kistor väl och att de därför inte ser något hinder för att
kylrummet avvecklas.
Enhetscheferna och sjuksköterskorna på särskilt boende har diskuterat
frågeställningen och är för en avveckling. Den enda negativa aspekten är att
avlidna något oftare kommer att behöva transporteras genom avdelningarna på
dagtid.
Kommunens säkerhetsstrateg motsätter sig en avveckling av beredskapsskäl. Om
samhället drabbas av en omfattande massdöd t.ex. på grund av en mer dödlig
epidemi kan det totala kapacitetstaket för kylförvaring snabbt nås.
Vingåkers kommunfastigheter är tillfrågade om de anser att en renovering till ett
fungerande kylrum ingår i deras ansvar som fastighetsägare. De uppger
preliminärt att så troligen är fallet medans ansvar för utbyte av inventarier och
utrustning faller på verksamheten.
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Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Bilden i Sörmland är att det är några av de mindre kommunerna som saknar
sjukhus på orten som fortfarande har kvar kommunala kylrum för avlidna. Vid
nybyggnationer av särskilda boenden byggs inte kylrum. Kylrummet på Ekgården
har ett allt större och allt mera akut behov av renovering av såväl ytskikt,
kylanläggning och inventarier, utrustning. Någon kostnadsberäkning är ej gjord
men när kommunen beställer byggnadsjobb räcker en halv miljon aldrig långt.
Årligen avlider cirka 40 personer på särskilt boende i Vingåker. Flertalet av dem
passerar via kylrummet. I anslutning till Kylrummet finns ett rum som kan
användas för visning och avskedstagande av den avlidne.

Förvaltningens ståndpunkt

Argument för en avveckling

Argument mot en avveckling

Ej ett kommunalt ansvar
Mer samstämmiga rutiner oavsett var
dödsfallet äger rum
Färre förflyttningar av avlidna
Avskedstagande i boenderummet kan vara
mer värdigt
Lägre kostnad
Två rum kan användas till andra ändamål

Sämre beredskap vid omfattande dödlighet
Förflyttning av avlidna dagtid genom
avdelning

Ett alternativ kan vara att av beredskapsskäl behålla kylrummet i nuvarande skick
av men med regelbundet underhåll och provstartning av aggregatet. Det blir då
rimligen en löpande underhållskostnad och rummen kan inte permanent användas
för andra ändamål.
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Ekonomiska konsekvenser

Renovering av lokal och aggregat ansvarar fastighetsägaren för varför kostnaden
drabbar koncernen och inte socialnämnden. För nämnden blir det en del utbyte av
inventarier men den kostnaden är ej avgörande.
Bilagor
1.
2.
3.
4.

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Utredning Kylrum på säbo

Beslutet skickas till

Dag Wallströmer
Socialchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

En avveckling av kylrummet minskar
socialnämndens kostnader något.

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive mål
för att läsa mer.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Arbetsmiljön i kylrummet är idag inte tillfyllest
varför en avveckling i viss mån bidrar till förbättrad
arbetsmiljö

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Utredning av kommunens ansvar för kylrum på
SÄBO
Bakgrund

På Ekgårdens nedre plan finns sedan många år ett befintligt kylrum med
bisättningsrum som nu är i behov av underhåll och reparation.
Aktuell situation

Undertecknad har av socialchefen fått i uppdrag att utreda ansvarsfrågan för
kommunen vad det gäller att ha kylrum för avlidna alternativt om kylrummet kan
tas bort istället för att renoveras.
Kylrummet används frekvent i dagsläget då avlidna på SÄBO vilar där tills
begravningsbyrån kan hämta.
Avtal

Vingåkers kommun har tillsammans med Katrineholms kommun ett avtal med en
begravningsentreprenör gällande bårbilstransporter. Avtalet gäller sedan 2017-1201 och går efter sista förlängningen ut 2021-11-30. En ny upphandling ska alltså
göras under innevarande år. I avtalet finns kylrum inte omnämnt.
Utredning av ansvarsfrågan

Omvärldsbevakning har gjorts genom att kontakta MAS-nätverket i Sörmland.
MAS-kollegorna påtalar att kommunerna har ett ansvar för avlidna inom sin
verksamhet men det skiljer sig åt om kommunerna har kylrum eller inte.
Större kommuner som Eskilstuna saknar kylrum medan mindre kommuner som
Katrineholm, Strängnäs och Oxelösund fortfarande har kylrum kvar. Vid
nybyggnation verkar det inte planeras för att bygga kylrum.
Undertecknad har varit i kontakt med jurist Ellinor Änglund på Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR). Juristen hänvisar till Cirkulär 2005:52; Underlag
för rutiner kring omhändertagande av avlidna.
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30 HSL) ingår det i hälso- och sjukvård att
ta hand om avlidna. Kommunerna har ansvar för att ta hand om dem som avlider
i särskilda boendeformer. Regioner och kommuner ska i samarbete lokalt skapa en
tydlig ansvarsfördelning för de åtgärder som behöver vidtas i samband med
dödsfall. Enligt juristen ligger ansvaret vid dödsfall i ordinärt boende med
kommunalt hemsjukvårdsansvar kvar på regionen om inte detta särskilt har
reglerats i överenskommelse mellan kommun och region.
I den kommunala hälso- och sjukvården är det medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS) som ansvarar för att tydliga rutiner finns.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post social@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Vid dödsfall i särskilt boende kan det vara lämpligt att den avlidne finns kvar i sin
bostad till dess att bisättning sker. Det innebär att kommunen i största möjliga
utsträckning bör undvika att flytta avlidna personer.
Kommunen ansvarar för att den avlidne transporteras till och förvaras i bårhus till
dess att stoftet kan överlämnas till de anhöriga för kistläggning. Kommunens
ansvar upphör när detta skett.
Kontakt har också tagits med sakkunnig inom vård och omsorg på SKR, Greger
Bengtsson. Han säger att kommunerna har ansvar för att lösa frågan när det gäller
omhändertagande av avlidna inom särskilda boendeformer. Genom att
kommunen har ett avtal gällande bårbilstransporter borde detta vara tillräckligt.
Sammanfattande bedömning, rutiner och samverkan

Kommunen har ingen absolut skyldighet att tillhandahålla kylrum. Kylrum
planeras inte in vid nybyggnation av äldreboenden idag.
Kommunen är däremot skyldig att ha avtal för bårbilstransporter.
Upphandling av nytt avtal gällande bårbilstransporter bör påbörjas senast vid
halvårsskiftet 2021 eftersom avtalet går ut 2021-11-30.
Om kylrummet ska tas bort behöver rutinerna ses över så att den avlidne finns
kvar i sin bostad (sitt rum) och hämtas av begravningsbyrån där vilket är att
föredra. MAS ansvarar för att se över rutiner och att informera chefer och
personal.
Eftersom kommunen har ett ansvar för omhändertagande av avlidna på särskilt
boende bör regionen och begravningsbyrån informeras om förändringen innan
kylrummet tas bort.

Britt-Marie Svedenberg
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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SN 2021/106

Lex Sarah rapport
Ska beredas av utskottet 15 april
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Undersköterska upptäcker kvitto utan förklaring till köp och ser att den enskildes
kontanter på 500 kr är borta. Vid utredning noteras att all personal har tillgång till den
enskildes kassaskåp och att det kan innebära ökad risk för stöld. Verksamheten behöver
se över Rutin far hantering av privata medel inom äldreomsorgen och se
till att den efterföljs för att undvika framtida förluster av kontanter.
Beslutsunderlag
Utredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utredning och beslut med anledning av en Lex Sarahrapport 2021.02.18
Inkommen rapport
Rapporten mottagen: 2021-02-26

Mottagen av: Viktoria Sigtryggsdottir

Utredningen inleds: 2021-03-04

Utredare: Viktoria Sigtryggsdottir

Sammanfattning av det rapporterade missförhållandet eller risken för
missförhållande:
Undersköterska (USK) upptäcker kvitto utan förklaring till köp och ser att den enskildes
kontanter på SOOkr är borta. Ett kvitto på 41 Okr och 20kr hittas på plats men ingen
redovisning av inköp. USK tror att det kan vara ett kontantinköp som inte blev redovisat.
Vid utredning av vad kan ha hänt med pengarna kommer det upp att all personal har
tillgång till den enskildes kassaskåp och att det kan innebära ökad risk för stöld. Detta har
lett till att koder har bytts ut så att endast två personal har tillgång till kassaskåpet.
Verksamheten behöver se över Rutinfar hantering av privata medel inom åldreomsorgen och se
till att den efterföljs för att undvika framtida förluster av kontanter.

Utredning
Händelseförlopp:
Utredare Viktoria Sigtryggsdottir
Denna utredning har genomförts av ledningsstöd i samråd med en annan
ledningsstödskollega inom samma förvaltning.
Förmiddagen den 210130 hittar undersköterska (USK) ett kvitto på 41 Okr ifrån
Apoteket på den enskildes avräkningslista. USK tittar då i kassaskåpet och ser att
den enskildes SOOkr ej finns där. Det fanns 20kr utanför kassaskåpet. USK
kontaktar både chef och god man och berättar vad som har hänt.
USK misstänker att sjuksköterska (SSK) har köpt två blutsaft för 41 Okr och glömt
att det betalas via räkning (Payex). Det fattades då växel på 70kr och inget var
inskrivet på kassabladet som kunde förklara vad köptes och av vem. USK
dubbelkollade med god man som bekräftade att blutsaften inte betalades med
kontanter utan har dragits som vanligt på räkning (Payex).

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151 -191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Den enskildes pengar förvaras i kassaskåp inne på rummet men koden till skåpet
har funnits tillgänglig i ett kassaskåp som all personal har tillgång till. Detta var en
temporär åtgärd som skulle vara under sommaren 2020 för att hantering av
kontanter skulle fungera trots semestrar och sjukskrivningar. I vanliga fall är det
endast två stycken fast personal som har koden till varje kassaskåp. Vikarier
hanterar inte pengar i verksamheterna.
Efter händelsen såg chef och kontaktpersonal till att koden till den enskildes
kassaskåp ändrades och att endast två ordinarie personal har tillgång till koden.
Beskrivning av konsekvenser eller möjliga konsekvenser för den enskilde:
Den enskilde har S00kr i sitt kassa skåp som under en begränsad period har varit
tillgänglig för all personal. Summan på S00kr är en maxsumma just för att
förhindra att den enskilde riskerar att förlora större summor på grund av sin höga
ålder och demenssjukdom. Nästan alla köp görs via räkning och S00kr finns
tillhands ifall det uppstår ett behov av kontanter. Kontanter används väldigt
sällan, dessa S00kr lades in i kassaskåpet i september 2020 och har inte rörts på
flera månader. Konsekvenserna för den enskilde anses därför vara ganska
begränsade.
Vilka orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållande kan
identifieras:
Risken att den enskilde blir av med sina kontanter är inte stor i vanliga fall när
endast två personer har tillgång till kassaskåpet och när de fyller i kassabladet
enligt rutin. Nu när koderna har funnits tillgängliga för fler har det inneburit att
risken för stöld har ökat då personal har kunnat närma sig pengarna utan att
identifieras.
Har något liknande inträffat i verksamheten tidigare? Om ja, vilka åtgärder
vidtogs då och varför har det ändå inträffat igen?
Ja, förra sommaren (2020) hände en liknande incident hos en av de boende. 200kr
försvann och det var osäkert om det var stöld eller om någon missat att bokföra
köpet på kassablad. Inga åtgärder gjordes eftersom stark misstanke fanns om att
det blev fel i bokföringen och att kvitto fattades.
Finns det risk att detta eller något liknande kan inträffa i framtiden?
Det finns en risk för att kontanter försvinner om rutiner för kontanthantering inte
fullföljs genom att inköp med kontanter skrivs in och kontrolleras regelbundet.
Vilka omedelbara åtgärder genomfördes i samband med det inträffade
(vad, när)?
USK upptäcker att pengarna är borta den 200130 och samma dag kontaktas
enhetschef och god man. Samma dag utreds även möjligheten att inköp som
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skulle ha gått via räkning har betalats med kontanter istället, men det hade det
inte.
USK och enhetschef byter ut kod till den enskildes kassaskåp och ser till att den
inte finns tillgänglig för all personal.
Enhetschef polisanmäler försvinnandet av pengarna.
Finns rutiner gällande det inträffade och har dessa följts?
Det finns en Rutinfrir hantering av privata medel inom aldreomsorgen. Denna rutin har
följts delvis genom att det har funnits en begränsad summa i kontanter samt att
den är inlåst i kassaskåp. Enlig rutinen ska kvitto lämnas vid köp och det har
gjorts i detta fall men det finns inte inskrivet vad köpet gällde samt att växel inte
finns inlagd i kassaskåp.
Vilka övriga åtgärder har vidtagits och eller planeras att genomföras (vad,
när)?
• Enhetschef har sett till att koden till kassaskåpet är ändrad samt att endast
två personal har tillgång till koden.
• Ett arbete där alla boendes koder byts ut har påbörjats för att säkerställa
att endast två personer har koden till varje kassaskåp.
Vilka har lämnat uppgifter till utredningen?
Helena Ljung-Orest, Undersköterska.
Underlag för beslut
Verksamheten har följt Rutinfö"r hantering av privata medel inom äldreomsorgen men
koden till den enskildes kassaskåp har dessvärre funnits tillgänglig för all personal.
Något som har åtgärdats.
Utredaren anser att den enskilde kan ha utsatts för stöld men det är svårt att säga
om det är hela beloppet på S00kr eller om det är växeln på 70kr som har
försvunnit eftersom det fanns ett kvitto för inköp på 41 0kr samt 20kr utanför
kassaskåpet. Det är dock inte socialförvaltningen uppgift att utreda om stöld
förekommit eftersom det är polismyndighetens uppgift. Enhetschef har
polisanmält misstanke av stöld.

Utredarnas förslag till beslut
•
•

Att verksamheten går igenom Rutin frir hantering av privata medel inom
äldreomsorgen på APT och säkerställa att rutinen följs.
Att inte anmäla ärendet till IVO.
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VINGAKERS KOMMUN
Socialförvaltningen

2021-03-16

Viktoria Sigtryggsdottir
Lednings stöd

Beslut

Socialchefen beslutar enligt utredarens förslag.
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20

62 (x)

Sn §

SN 2021/22

Klagomål gällande hälso- och sjukvården
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ett klagomål har inkommit till verksamheten. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har
tillsammans med ledningsstöd gått igenom klagomålet och granskat befintliga
patientjournaler.
Beslutsunderlag
Svar på klagomål, 2021-03-02

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2021-03-02
Handläggare

Jonas Smedbäek
0151-19305
jonas.smedbaek@vingaker.se
Diarienummer

Svar på klagomål diariefört 2021 /22
Bakgrund
Klagomål har inkommit till verksamheten.

Beredning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS /MAR) har tillsammans med
ledningsstöd gått igenom klagomålet, granskat befintliga patientjournaler (SOL
och HSL) i Vingåkers kommun.

Granskning och svar
Lokala och Regionala rutiner har följts gällande provtagning för covid-19 samt
gällande besöks förbud. Första symtom som upplevdes i verksamheten var
förvirring (26/8), samt ilska och irritation (27 /8), som ledde till undersökning
(Urin-sticka, Urin-odling och SKILS-bedömning) och behandling mot
konstaterad urinvägsinfektion i samråd med läkare.
SKILS-bedömning innefattar en hälsokontroll av puls, blodtryck, syresättning,
andningsfrekvens och temperatur samt i vissa fall även blodsocker och
vakenhetsgrad.
Personal fortsätter att genomföra hälsoundersökningar med temperaturkontroller
eller SKILS-bedömningar. Vid uppkomst av nya symtom (29 /8) görs bedömning
av munhåla och test planeras för covid-19 enligt Regionens rutin. Prov
kontrolleras vid första tillfälle närmaste vardag.
Det uppkommer inga avvikande värden i de genomförda SKILS- och
temperaturkontrollerna, inget underlag eller tecken finns för läkare att besluta om
sjukhusvård eller ambulanstransport.
Vid första tillfälle då avvikande värden upptäcks (1 /9) kan även beläggning i
munhåla ses och kontakt tas med läkare för bedömning. På grund av tillkomna
svälj svårigheter i samband med symtom som feber och låg puls beslutar läkare att
den boende behöver behandlas på sjukhus.
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En dag efter återkomst till boendet (2/9) ramlar den boende och ambulans
tillkallas för bedömning. Den boende undersöks av ambulanspersonal och tas inte
med tillbaka till sjukhuset utan blir kvar i sitt hem. Dock har tjänstgörande
sjuksköterska brustit i sin kommunikation när fallet informerades till närstående
(3/9). Det finns inte dokumenterat att någon uppgift om sårskada har lämnats.
För installation av golvlarm har rutin följts i verksamheten. Riskbedömning och
samtycke krävs för denna åtgärd. Larm blev installerat samma dag (3 /9).
Kommunen kan inte kommentera läkarnas bedömning eller beslut. För dessa
frågor får Regionen eller primärvården kontaktas.

Svar skickas till

Närstående
Social förvaltningen

oO ~
DagWa~r

Socialchef
Jonas Smedbäck
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20

63 (x)

Sn §

Information från socialchefen
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen ger aktuell information från förvaltningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

190

vingaker.se

Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20

64 (x)

Sn §

Information om covid-19
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen ger aktuell information från förvaltningen kring coronaviruset (covid-19).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20

65 (x)

Sn §

Delegationsbeslut
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av redovisningen av delegationsbesluten och lägger dem till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Följande beslut är tagna på delegation:
Beslut tagna av socialchefen:
SN 2021/100

Förhandlingsöverenskommelse om
nyproduktionshyror,
2021-03-22

Enligt Socialnämndens
delegationsordning antagen
2020-12-16, SN § 155, punkt
1.2

Beslut tagna av IFO-chef:
SN 2021/70

Yttrande till IVO gällande ej
verkställt beslut – dagverksamhet
enligt SoL,
2021-03-03

Enligt Socialnämndens
delegationsordning antagen
2020-12-16, SN § 155, punkt
1.17

Socialutskottet:
Paragraf

Ärende

Beslut

Datum

Su § 63

Ansökan om vård
utanför hemmet enligt
LVU
Ansökan om
ersättning för förlorad
arbetsinkomst
Ansökan om
placering i
familjehem enligt SoL
Ansökan om fortsatt
placering på
stödboende enligt SoL
Ansökan om förlängd
placering på
stödboende enligt SoL

Beviljat

2021-03-03

Beviljat

2021-03-03

Beviljat

2021-03-03

Beviljat

2021-03-03

Beviljat

2021-03-03

Su § 64

Su § 65

Su § 66

Su § 67

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Su § 68

Su § 69

Su § 70

Su § 71

Su § 72

Su § 73

Su § 83

Su § 84
Su § 85
Su § 86
Su § 87

Su § 88
Su § 89

Su § 90

Su § 91

Su § 92
Su § 99

Justerandes sign

2021-04-20

Ansökan om plats på
särskilt boende enligt
SoL
Ansökan om plats på
särskilt boende enligt
SoL
Ansökan om daglig
verksamhet enligt
SoL
Ansökan om daglig
verksamhet enligt
SoL
Ansökan om daglig
verksamhet enligt
LSS
Särskilt förordnad
vårdnadshavare enligt
föräldrabalken
Ansökan om
korttidsvistelse enligt
LSS
Övervägande enligt
SoL
Övervägande enligt
SoL
Övervägande enligt
LVU
Ansökan om plats på
särskilt boende enligt
SoL
Ansökan om särskilt
boende enligt SoL
Ansökan om
ekonomiskt bistånd
enligt SoL
Informationsärende –
Begäran om
överflyttning av
ärende enligt SoL
Informationsärende –
Begäran om
överflyttning av
ärende enligt SoL
Ansökningar om
sociala fondmedel
Ansökan om plats på
särskilt boende enligt
SoL

66 (x)

Beviljat

2021-03-03

Beviljat

2021-03-03

Beviljat

2021-03-03

Beviljat

2021-03-03

Beviljat

2021-03-03

Beviljat

2021-03-03

Beviljat

2021-03-17

Beviljat

2021-03-17

Beviljat

2021-03-17

Beviljat

2021-03-17

Beviljat

2021-03-17

Beviljat

2021-03-17

Beviljat

2021-03-17

Återremitterat till
förvaltningen

2021-03-17

Återremitterat till
förvaltningen

2021-03-17

2 avslag
1 beviljas 5 000 kr
Beviljat

2021-03-17
2021-03-31

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Su § 100

Su § 101

Su § 102

Su § 103

Su § 104

Su § 105

Su § 106
Su § 107

Justerandes sign

2021-04-20

Ansökan om plats på
särskilt boende enligt
SoL
Ansökan om plats på
särskilt boende enligt
SoL
Ansökan om plats på
särskilt boende enligt
SoL
Ansökan om fortsatt
korttidsvistelse enligt
SoL
Ansökan om fortsatt
korttidsvistelse enligt
SoL
Ansökan om fortsatt
familjehemsplacering
enligt SoL
Övervägande enligt
SoL
Ansökan om
ekonomiskt bistånd
enligt SoL

67 (x)

Beviljat

2021-03-31

Beviljat

2021-03-31

Beviljat

2021-03-31

Avslag

2021-03-31

Avslag

2021-03-31

Beviljat

2021-03-31

Beviljat

2021-03-31

Beviljat

2021-03-31

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20

68 (x)

År 2021

Månad

Försörjningsstöd

Jan
Febr
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
S:a

13
8
9

44
60
52

7
20
10

0
0
1

3
5
7

8
7
7

659

30

156

37

1

15

22

281
202
319
262
217
352
293
225
281
269
209
264
3174

Differens 2021
Månad Försörjningsstöd

Jan
Febr
mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
S:a

Justerandes sign

FH SoL

200
192
267

År 2020
Månad Försörjningsstöd

Jan
Febr
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
S:a

Faderskap ÄO-ärenden Färdtjänst Riksfärdtjänst LSS

Faderskap ÄO-ärenden Färdtjänst Riksfärdtjänst LSS

4
7
6
9
8
11
9
12
6
32
7
8
119

54
54
55
45
40
45
40
43
50
68
51
50
595

12
12
10
9
7
12
5
14
10
6
4
17
118

7
3
3
1
1
8
1
2
0
0
3
1
30

FH SoL

5
6
8
11
6
9
5
15
6
11
11
9
102

Faderskap ÄO-ärenden Färdtjänst Riksfärdtjänst LSS

7
7
5
2
2
5
1
3
10
2
4
13
61

FH SoL

-81
-10
-52

9
1
3

-10
6
-3

-5
8
0

-7
-3
-2

-2
-1
-1

1
0
2

-143

13

-7

3

-12

-4

3

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-20

69 (x)

Sn §

Delgivningar
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
-

SN 2021/84 - Protokoll - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
2021-03-04

-

SN 2021/85 - Protokoll - Gemensamma patientnämnden 2021-02-18

-

SN 2021/86 - Verksamhetsberättelse 2020 – Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård

-

SN 2021/90 – Verksamhetsberättelse 2020 samt internkontroll plan 2020 –
Gemensamma patientnämnden

-

SN 2021/4 – Tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2021, antagen av
socialnämnden i Katrineholm kommun

-

SN 2021/104 – Granskningsrapporter 2020 för den gemensamma
patientnämnden och nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

-

SN 2021/110 – Planeringsdirektiv 2022–2024

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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