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Datum

2021-09-06

Socialnämnden
Tid:

Tisdag den 14 september 2021, kl. 13.15

Plats:

Stora salen, Åbrogården, Vingåker

Vänligen håll avstånd till andra i salen och stanna hemma vid minsta symtom på
covid-19
Föredragningslista
Närvaro
Godkännande av föredragningslista
Val av justerare
Information
1. Sammanställning av avvikelser första halvåret 2021
2. Sammanställning av domar, första halvåret 2021
3. Uppdrag till förvaltningen, första halvåret 2021
4. Målbild – Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
5. Information från socialchefen
Föredrag och ärenden
6. Riktlinjer för inre sekretess och elektronisk åtkomst till journaluppgifter,
samt loggkontroll
7. Månadsrapport maj 2021
8. Månadsrapport juni/juli 2021
9. Kompletterande äskande om utökad ram för att få ta del av de generella
statsbidrag som utgår som kompensation till kommunen för nya
ansvarsområden inom socialtjänsten
10. Sammanställning klagomål, första halvåret 2021
11. Förslag till remissvar på betänkandet Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården
12. Uppföljning av införandet av kommunalt bostadstillägg inom LSS
13. Svar på motion om att införa FUT funktion
14. Förslag till remissyttrande SOU 2021:37 – Stärkt rätt till personlig assistans
Anmälningsärenden
15. Delegationsbeslut
16. Delgivningar
Övrigt
13. Övriga frågor

Föredragande
MAS
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef

Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef

Välkommen!
Robert Skoglund
Ordförande

Emma Bergström
Sekreterare
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

94 (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

2021-09-14

95 (x)

Sn §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Socialnämnden utser Iréne Sandqvist (-) att tillsammans med ordförande justera
protokollet. Justeringen sker den 15 september 2021 i kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

Sn §

96 (x)

SN 2021/215

Sammanställning av avvikelser första halvåret 2021
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Första halvåret 2021 har sammanlagt 557 avvikelser registrerats i verksamhetssystemet.
Detta är en minskning på över 200 avvikelser från andra halvåret 2020. Denna
minskning kan ses som oroväckande. Trenden har tidigare varit att antalet ökar eftersom
personalen blir bättre på att skriva avvikelser. Troligen borde det faktiska antalet
avvikelser vara högre i vår kommun. Detta är någonting vi behöver lyfta och arbeta
vidare med under kommande år.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor, 2021-08-09
Redovisning avvikelser första halvåret 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-09
Handläggare

Jonas Smedbäck
0151-192 15
Jonas.smedback@vingaker.se

Redovisning av avvikelser 1/1 – 30/6 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
•

Förvaltningen föreslår att socialnämnden tar del av rapporten och därefter
lägger den till handlingarna.

Sammanfattning
Första halvåret 2021 har sammanlagt 557 avvikelser registrerats i
verksamhetssystemet. Detta är en minskning på över 200 avvikelser från andra
halvåret 2020. Denna minskning kan ses som oroväckande. Trenden har tidigare varit
att antalet ökar eftersom personalen blir bättre på att skriva avvikelser. Troligen borde
det faktiska antalet avvikelser vara högre i vår kommun. Detta är någonting vi behöver
lyfta och arbeta vidare med under kommande år.
Drygt 80% har angivet lagrum, 463st. 164 (29,4%) avvikelser har markerats tillhöra
endast Hälso- och Sjukvården (HSL), medan 176 (31,6%) avvikelser angetts tillhöra
endast Socialtjänstlagen (SOL) och 6 (1,1%) uppges beröra endast Lagen om särskilt
stöd och service (LSS). Därutöver finns flertalet som har angivits tillhöra flera olika
lagrum, 117st. För resterande avvikelser, 94 (16,8%), finns inget lagrum angivet.
Detta innebär att avvikelserna i högre grad, än tidigare, är markerade vilket lagrum de
tillhör. Dock behöver vi tydliggöra vilket lagrum som är aktuellt i olika situationer.
Flest avvikelser har, som tidigare år, rapporterats inom områdena läkemedel och fall.
Läkemedelsavvikelserna beror oftast på utebliven dos eller saknad signering på
signeringslista, trots att patient erhållit läkemedel. Antalet läkemedelsavvikelser har
procentuellt minskat från tidigare år. Dock är det stor variation inom olika områden i
verksamheten. Vilket har diskuterats med berörda och åtgärder pågår. Rapportering av
avvikelser gällande fall har procentuellt ökat. En positiv aspekt är att en stor andel av
avvikelserna inte resulterat i någon skada. Oftast inträffar dessa avvikelser när
patienten/brukaren är ensam. Fallen har oftast inträffat vid förflyttning, exempelvis vid
toalettbesök eller till/från säng/stol.
Inga avvikelser har anmälts som Lex Maria eller Lex Sarah under vården 2021. Några
avvikelser har utretts och beslutats åtgärdas inom verksamheten utan anmälan till IVO.
Ett ärende har varit aktuellt hos Patientnämnden som besvarats. Några avvikelser är
för närvarande under utredning.
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Ärendets beredning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att sammanställa och analysera
avvikelser som därefter rapporteras till socialnämnden.
Bakgrund
En avvikelse är en negativ händelse som drabbar brukaren/patienten och som kan
medföra vårdskada eller risk för vårdskada. Avvikelsehanteringen är ett led i det
systematiska kvalitetsäkerhetsarbetet som bedrivs i verksamheten. Det viktigaste är att
avvikelser åtgärdas, följs upp och leder till ett lärande i syfte att negativa händelser
inte ska upprepas. Externa avvikelser registreras och skickas sedan till respektive
ansvarig huvudman för utredning.

VINGÅKERS KOMMMUN
Socialförvaltningen

Jonas Smedbäck
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och
för rehabilitering
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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.

Ökad vårdkvalité kan bidra till mindre
vårdskador och försämringar i mående, vilket
i sin tur har positiv effekt på ekonomin.

"[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]"

Gott arbete med avvikelser kan sekundärt ge ökad
känsla av hälsa och välbefinnande hos
brukare/patienter
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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]"

"[Klicka och skriv]"

10

vingaker.se

7 (9)

"[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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Datum

2021-08-09
Handläggare

Jonas Smedbäck
0151-192 15
Jonas.smedback@vingaker.se

1

Redovisning av avvikelser 1/1 – 30/6 2021

Första halvåret 2021 har sammanlagt 557 avvikelser registrerats i
verksamhetssystemet. Detta är en minskning på över 200 avvikelser från andra
halvåret 2020. Denna minskning kan ses som oroväckande. Trenden har tidigare varit
att antalet ökar eftersom personalen blir bättre på att skriva avvikelser. Troligen borde
det faktiska antalet avvikelser vara högre i vår kommun. Detta är någonting vi behöver
lyfta och arbeta vidare med under kommande år.
Drygt 80% har angivet lagrum, 463st. 164 (29,4%) avvikelser har markerats tillhöra
endast Hälso- och Sjukvården (HSL), medan 176 (31,6%) avvikelser angetts tillhöra
endast Socialtjänstlagen (SOL) och 6 (1,1%) uppges beröra endast Lagen om särskilt
stöd och service (LSS). Därutöver finns flertalet som har angivits tillhöra flera olika
lagrum, 117st. För resterande avvikelser, 94 (16,8%), finns inget lagrum angivet.
Detta innebär att avvikelserna i högre grad, än tidigare, är markerade vilket lagrum de
tillhör. Dock behöver vi tydliggöra vilket lagrum som är aktuellt i olika situationer.
Andra halvåret 2020 rapporterades 786 avvikelser medan det hade rapporterats 607
avvikelser under första halvåret 2020. Detta underlag bygger på avvikelser
rapporterade i lokalt verksamhetssystem Treserva.
Granskningen uppdagar att 170 (30,5%) avvikelser fortfarande ligger öppna i
verksamhetssystemet medan 387 (69,5%) avvikelser är avslutade. Detta är en klar
förbättring från tidigare halvår. Det är viktigt att dessa pågående öppna avvikelser
åtgärdas, följs upp och leder till ett lärande i syfte att negativa händelser inte ska
upprepas. Dock är denna förändring klart positiv och ett väldigt bra arbete har
genomförts med att avsluta avvikelser. Detta kan tolkas som att ett större arbete gjorts
med avvikelserna.
Flest avvikelser har, som tidigare år, rapporterats inom områdena läkemedel och fall.
Läkemedelsavvikelserna beror oftast på utebliven dos eller saknad signering på
signeringslista, trots att patient erhållit läkemedel. Antalet läkemedelsavvikelser har
procentuellt minskat från tidigare år. Dock är det stor variation inom olika områden i
verksamheten. Vilket har diskuterats med berörda och åtgärder pågår.
Rapportering av avvikelser gällande fall har procentuellt ökat. En positiv aspekt är att
en stor andel av avvikelserna inte resulterat i någon skada. Oftast inträffar dessa
avvikelser när patienten/brukaren är ensam. Fallen har oftast inträffat vid förflyttning,
exempelvis vid toalettbesök eller till/från säng/stol.
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Avvikelser som berör andra vårdgivare registreras inte i avvikelsesystemet utan
skickas till respektive ansvarig huvudman för utredning. Under våren har det
förekommit flertalet avvikelser mot kommunen från annan huvudman, 7st, som berört
avvikande hantering, ej följt riktlinje, vid utskrivning och bristfällig information vid
utskrivning. Detta kan delvis tolkas som ett resultat av ökad belastning i samband med
covid-19 pandemin. Alla inkomna avvikelser mot kommunen har besvarats och lett till
åtgärder och fortsatt pågående arbete med information och kommunikation. Saknas
fortfarande återkoppling på flera tidigare avvikelser från kommun mot annan
huvudman.
2021

2021 2020

2020 2020

2020

Första
halvåret
15

%

%

%

Andra
halvåret
20

Första
halvåret
16

Annan händelse

17

26

13

Arbetsrutiner

0

1

1

Bemötande

3

12

3

Dokumentation

221

39,7

241

30,7

191

31,5

Fall

8

9

6

Hjälpmedel

4

7

13

Information/kommunikation

185

33,2

288

36,6

236

38,9

Läkemedel

1

2

4

Nutrition

14

26

24

Omvårdnad

68

12,2

107

13,6

77

12,7

Ospecificerad

5

0

0

Resa

0

0

2

Stöld

1

1

1

Träning

10

38

11

Utebliven insats/besök

3

5

5

Våld och övergrepp

1

3

3

Vård och behandling

1

0

0

Vårdplaneringsprocessen

0

0

1

Vårdrelaterade infektioner

557

786

607

Totalt antal avvikelser

1.1

Anmälan enligt Lex Maria

Patientsäkerhetslagen (2010:659) innehåller bestämmelser om vårdgivarens
skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Med patientsäkerhet
avses i denna lag; skydd mot vårdskada eller allvarlig vårdskada. Vårdgivaren är
skyldig att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat
medföra en vårdskada eller allvarlig vårdskada. Anmälan ska göras till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
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vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) ger
kompletterande råd till bestämmelserna i Patientsäkerhetslagen om vårdgivarens
skyldighet att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete.
Under våren 2021 så har inga avvikelser skickats som Lex Maria anmälningar. Flera
avvikelser har internt utretts men beslutats att inte gå vidare med. En avvikelse är
utredd inför eventuell anmälan som Lex Sarah men åtgärdats inom verksamheten. Ett
ärende har dessutom inkommit från Patientnämnden där yttrande begärdes rörande
tidigare avvikelse. Denna är besvarad.

1.2

Allvarliga avvikelser

Några avvikelser som kan tolkas allvarliga har inträffat under våren 2021. Dessa
avvikelser har utretts vidare av medicinskt ansvarig sjuksköterska och utredningarna
har inkluderat omvårdnadspersonal, legitimerad personal och enhetschefer.
Kommunerna i Sörmland har ett länsgemensamt avtal med ett externt företag
som utför årlig kvalitetsgranskning av läkemedelshantering på särskilt boende och
i hemsjukvård. Kvalitetsgranskningen är genomförd för 2020 och åtgärder som
uppkommit där ska planerat genomföras under våren 2021. Planerat kommer sedan
granskningen för 2021 ske under oktober. Svensk Dos AB är ny granskare.
Åtgärdsplaner från kvalitetsgranskningen 2021 kommer redovisas separat.

1.3

Avvikelser inom ÄO, FHO och LSS

1.3.1

Annan händelse

Dessa avvikelser berör situationer som anmälande personal inte kan bedöma
tillhör något annat område. Oftast är de markerade med mer preciserande aktivitet
som ex. läkemedelshantering, förflyttning, allmän omvårdnad, livsmedelshantering
eller övrigt. Har visat sig handla om; bristande datum-markering på
originalförpackningar av läkemedel, oklarheter runt bemanningen, kollega som
inte kommit till arbetet och flera andra situationer. Dessa avvikelser har lyfts i den
grupp där de tillhör.
1.3.2

Arbetsrutiner

Avvikelserna handlar om missar i rapportering och planering, glömt att sätta på
larm, uteblivet besök. I några fall har personalen signerat på signeringslistan men
sedan har läkemedlen inte blivit givna. Vid dessa tillfällen har ytterligare påvisningar
genomförts av ansvarig legitimerad personal att ingen signering får göras i förväg utan
skall alltid ske efter att insatsen utförts.

1.3.3

Bemötande

Inga avvikelser inom detta område har registrerats.
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1.3.4

Dokumentation

Dessa avvikelser har handlat om feldokumenteringar. Dokumentering av
information rörande fel patient i fel journal. Samt avvikelse som borde varit under
”Läkemedel”.
1.3.5

Fall

Avvikelse skrivs in i verksamhetssystemet när fall inträffar. Detta är den fallrapport
som skrivs. Varje fall ses inte nödvändigtvis som en avvikelse utan individuell
bedömning görs. Ibland kan en avvikelse handla om att en brukare glider eller hasar
ner från säng eller stol och hamnar på golvet. Avvikelserna handlar i många
situationer om; fall utan skada, fall med sårskada eller blåmärken, eller vid ytterst få
tillfällen, fall med fraktur. Det är viktigt att även dokumentera avvikelser i
verksamhetsjournalen för att kunna arbeta med förbyggande insatser som;
riskbedömning, miljöanpassning, träning, hjälpmedel, lyftteknik eller ergonomi. Även
nutrition och läkemedel behöver ses över hos brukare/patienter med fallrisk. Det är
viktigt att se helheten för att få en bild varför brukaren/patienten har en ökad
falltendens. Sedan ska vårdplan upprättas för det fortsatta arbetet. Ny rutin för
hantering av fall har upprättats i verksamheten.

1.3.6

Hjälpmedel

Avvikelserna handlar om handhavande; att hjälpmedel har använts på ett
felaktigt sätt eller att larm glömts bort. Fel på själva produkten rapporteras av
paramedicinsk personal till Hjälpmedelscentralen. Utebliven användning av
hjälpmedel.

1.3.7

Information/Kommunikation

Under denna kategori hanteras avvikelser som handlar om felaktigheter eller
brister i information som kommer till verksamheten. Detta kan handla om; faxad
information, som inte bör förekomma längre, uppgifter som inte rapporterats till
behövd instans, som medicinskt ansvarig sjuksköterska eller annan vårdgivare,
eller fördröjda larm till larmcentralen som av oklar anledning inte kommit fram.
1.3.8

Läkemedel

Avvikelserna gällande läkemedel kan handla om alla faser i läkemedelshanteringen.
Felen kan inträffa under ordination, beställning, leverans, förvaring,
iordningsställande, överlämnande eller kassation. I de flesta fall inom denna
kategori av avvikelse är det; utebliven dos, det vill säga att personalen har glömt att
ge en brukare/patient sina läkemedel eller utebliven signering på signeringslista som
är händelsen. Viktigt att arbeta vidare med rutinarbetet och vikten av att alltid
genomföra egenkontroll så all medicinering blivit given enligt ordination. Dessutom
har under våren förekommit flertalet avvikelser gällande narkotiska plåster som vi
arbetat vidare med rörande information och handledning till omvårdnadspersonal,
förändrat arbetssätt och rutinförändring.

1.3.9

Nutrition

Denna avvikelse har handlat om utebliven insats i form av inget besök för
kvällsmat i hemmet.
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1.3.10 Omvårdnad
Bristerna handlar om att vårdplanen inte har följts, att larm har varit felvänt,
uteblivna insatser som morgonbesök, läkemedel eller mat. Även förekommit brister i
genomförandet av insatser, där insatsen inte utförts enligt genomförandeplan.

1.3.11 Ospecificerad
Dessa avvikelser berör alla möjliga ärenden. Här hamnar alla avvikelser där
registrerande person inte angett vilket område avvikelsen tillhör. Tyvärr är detta en
stor del av avvikelserna så en ansträngning behöver göras så område verkligen anges
när avvikelse skrivs. Detta för att tydligare kunna granska hur verksamheten fungerar
och om något område eskalerar.

1.3.12 Stöld
Här hanteras avvikelser som innebär stöld av olika slag. För detta halvår är ingen
avvikelse registrerad att beröra stöld.
1.3.13 Träning
Avvikelsen som registrerats här handlar om ett fall.
1.3.14 Utebliven insats/besök
Avvikelserna handlar om bristande information och kommunikation som har lett
till försenade eller uteblivna besök, att läkemedel inte har blivit givna, felaktiga
uppgifter på signeringslista eller att omläggning inte har blivit gjord. Dessutom berör
avvikelserna tillfällen då insats/besök inte kunnat genomföras för att brukare/patient
nekat eller inte varit hemma. Gemensamt arbete krävs här av alla professioner för att
bättre planera och strukturera arbetet så vi kan minska dessa avvikelser.

1.3.15 Våld och övergrepp
Rapporterade avvikelser handlar om att personal har fått ta emot slag eller sparkar från
brukare/patient. Det har också inträffat avvikelser där brukare blivit
irriterade, hotat och riktat slag mot eller slagit sina medboende. En avvikelse berör att
HRL har startats trots att beslut om 0-HLR fanns. Denna avvikelse är under utredning
för eventuell Lex Maria.

1.3.16 Vård och behandling
Denna avvikelse handlar om oklar information gällande behandling av nefrostomi.
1.3.17 Vårdplaneringsprocessen
Avvikelsen registrerad här berör oklar information i samband med ett besök på
akuten.
1.3.18 Vårdrelaterade infektioner
Inga avvikelser har rapporterats inom detta område.
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1.4

Handläggning av avvikelserna

Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) sammanställer avvikelser två gånger per år
och rapporterar till socialnämnden som är vårdgivare. I redovisning av avvikelser för
andra halvåret 2020 har MAS särskilt belyst flödet i avvikelsehanteringen och att
allvarliga avvikelser ska rapporteras omgående. Samt hur viktig rapporteringen till
MAS är. Förbättringsarbete kring hantering och uppföljning av avvikelser pågår
fortfarande och följs upp av enhetschefer, områdeschef samt MAS. Därutöver låg
fokus även på samverkan med andra huvudmän rörande in- och utskrivning i
hemsjukvård.
Enhetschef tillsammans med områdesansvarig, alternativt tjänstgörande, sjuksköterska
ansvarar för handläggningen av avvikelserna. De går igenom avvikelserna för
respektive enhet och ansvarar för att de åtgärder som behöver vidtas blir genomförda
och att uppföljning sker. Vid teamträffar/brukarmöten går inblandade igenom
avvikelserna för att tillsammans med omvårdnadspersonalen påminna om rutiner och
diskutera förbättringsmöjligheter. Om avvikelsen är särskilt allvarlig kontaktas MAS
för vidare utredning. Som ett led i kvalitetsarbetet är det viktigt att avvikelserna leder
till ett lärande och vad som kan göras för att det inte ska hända igen. När avvikelserna
är genomgångna avslutar enhetschefen dessa i verksamhetssystemet men de ligger till
grund för årlig sammanställning och uppföljning. Kvar finns många avvikelser som
inte är avslutade utan som ligger öppna i väntan på åtgärd, dock har denna siffra
försämrats och fler ligger kvar som öppna mot tidigare redovisningar.
Rutinen för avvikelsehantering och tillhörande flödesschema är reviderad. Detta för att
ytterligare tydliggöra hanteringen och gången kring avvikelser. Vidare har även
rutinen kring fall reviderats.
En avvikelse är en negativ händelse som drabbar brukaren/patienten och som kan
leda till vårdskada eller risk för vårdskada. Vid avvikelser inom hälso- och
sjukvård gör legitimerad personal sin egen bedömning av händelsen och fattar
beslut utifrån den enskildes hälsotillstånd och den information som patienten
själv, anhöriga eller omvårdnadspersonal ger. Allvarliga avvikelser ska informeras till
medicinskt ansvarig sjuksköterska. Eventuellt kan avvikelser utredas för Lex Maria
anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Läkarkontakt tas vid behov.

1.5

Pågående åtgärder och förbättringsarbete

Enligt avvikelsehantering är det enhetschef tillsammans med sjuksköterska och i
förekommande fall paramedicinsk personal som har ett gemensamt ansvar för
hanteringen av avvikelser. Enhetschef går igenom avvikelserna med sin personal och
ansvarar för att avsluta avvikelserapporterna i verksamhetssystemet när planerade
åtgärder är genomförda. Samverkan mellan de olika professionerna är en förutsättning
för verksamhetsutveckling och gott kvalitetsarbetet. Att skriva en avvikelse, eller att
enhetschef har tagit del av avvikelsen, är ingen åtgärd i sig. På vissa enheter
dokumenterar enhetschef och sjuksköterska åtgärder och uppföljning av avvikelserna
på ett tydligt sätt vilket är föredömligt.
Vid granskningen av avvikelser framkommer vikten av ett bra bemötande hos
personal för att kunna hantera situationer där hot och våld uppkommer. Det visar
sig till exempel inom demensvården eller socialpsykiatrin och i samband med möten
hos brukare/patient som har ett utåtagerande beteende. Kunskap hos personalen om
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förhållningssätt och bemötande kan minska risken för att irritation uppstår hos
brukaren/patienten som kan leda till verbala hot och/eller slag. Ytterligare
kompetensförsörjning kvarstår som ett behov för att minska risken för hot och/eller
våld.
Allvarliga avvikelser ska även informeras direkt till MAS och/eller ledningsstöd vilket
inte alltid sker. Är ett förbättringsområde som kvarstår.

1.6

Kvalitetsarbete kring uppföljning av läkemedelshantering

Socialstyrelsens skrift; Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och
sjukvården - Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsen föreskrifter och
allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i
hälso- och sjukvården har kommit i början av juli 2019. Denna kommer vara en del av
det fortsatta kvalitetsarbetet. Och uppdateringen av de lokala läkemedelsrutinerna.
Dokumentet "Läkemedelshantering i Sörmland" har varit under revision under
längre tid och är nu färdigställt och publicerat. Därför har lokala rutiner kring
läkemedelshantering uppdaterats och gjorts tillgängliga på Rankan.

1.7

Uppföljning av avvikelser i vårdsamverkan

1.7.1

Informationsöverföring, överenskommelser och riktlinje

Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i kraft (Lag 2017:612). Därefter har ändring genomförts i denna lag genom
SFS 2019:979. Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) har beslutat
och fastställt en länsgemensam överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning
från sluten vård. Överenskommelsen ersätter tidigare regelverk om vårdplanering och
betalningsansvar för kommunerna.
Utifrån denna finns riktlinjer framtagna för samverkan vid in- och utskrivning av
patienter i sluten vård i Sörmland. Riktlinjerna handlar om informationsöverföring,
trygg hemgång, fast vårdkontakt och upprättande av samordnad individuell plan (SIP).
Syftet med riktlinjerna är att stödja personer att i första hand få vård och omsorg i det
egna hemmet och att en trygg och effektiv utskrivning från sluten vård erbjuds.
Målsättningen är att den enskilde ska garanteras en trygg och säker vård genom hela
vårdkedjan.
De vanligaste orsakerna till avvikelser mot annan vårdgivare, region, är; bristande
eller felaktig information vid utskrivning, uteblivna läkemedelsordinationer, att
läkemedel inte har skickat med enligt riktlinje eller saknade hjälpmedel eller material.
Patienten bedöms som utskrivningsklar väldigt snabbt och markering av
vårdprocessfärg har fungerat bättre än tidigare. Vingåkers kommun fortsätter att
upprätthålla en snabb omställning och tar hem sina patienter inom 0,2 dagar i snitt
enligt årsgenomsnitt för 2020. Detta är föredömligt och positivt att verksamheten
klarar.
MAS och chefer från äldreomsorgen har haft regelbundna träffar med
verksamhetschefen för vårdcentralen i Vingåker för att följa arbetet lokalt.
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Vårdcentralen har varit delaktiga vid enstaka möten för samordnad individuell plan
(SIP) på sjukhus, detta deltagande förbättras allt mer, inför utskrivning men genomfört
ett större arbete med SIP i hemmet.
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

97 (x)

Sn §

SN 2021/204

Sammanställning av domar, första halvåret 2021
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av sammanställningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Sammanställning av domar och beslut ges halvårsvis till nämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor, 2021-08-05
Sammanställning av domar och beslut 2021-01-01 -2021-06-30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-05
Handläggare

Mesir Taki
0151-192 01
Mesir.Taki@vingaker.se
Diarienummer

SN 2021/204

Sammanställning av domar och beslut 2021-01-01 –
2021-06-30
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Socialnämnden tar del av sammanställningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Sammanställning av domar och beslut ges halvårsvis till nämnden.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av socialförvaltningen, i samråd med nämndservice.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att socialnämnden tar del av rapporten och lägger den till
handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Sammanställning av domar och beslut 2021-01-01 -2021-06-30
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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.

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.

Att göra en sammanställning av domar och
beslut för att se om de myndighetsbeslut som
tas är rätt enligt domstol är viktigt för att veta
att handläggarna tolkar lagstiftningen rätt.
Vilket ger en hög kommunal service.

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.
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Att göra en sammanställning av domar och beslut
för att se om de myndighetsbeslut som tas är rätt
enligt domstol är viktigt för att veta att handläggarna
tolkar lagstiftningen rätt. Vilket ger en hög
kommunal service.
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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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Sammanställning av domar och beslut 2020-07-01 – 2020-12-31
Dnr
SN 2021/17

Datum
2021-01-25

Mål nr
9720-20

Ärende
Bistånd enligt SoL

Beslut/Dom
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

SN 2021/20

2021-01-27

10897-20

Bistånd enligt SoL

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

SN 2021/33

2021-02-02

11123-20

Bistånd enligt SoL

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

SN 2021/37

2021-02-07

11449-20

Ekonomiskt bistånd enligt SoL

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

SN 2021/52

2021-02-15

11512-20, 983-21

Bistånd enligt SoL

Förvaltningsrätten avslår överklagandet av
beslutet den 23 december 2020.
Förvaltningsrätten upphäver beslutet den 26
januari 2021 och återförvisar målet till
Socialnämnden i Vingåkers kommun för ny
handläggning och nytt beslut.

SN 2021/92

2021-03-19

1120-21

Ekonomiskt bistånd enligt SoL; nu
fråga om avskrivning

Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare
handläggning.

SN 2021/93

2021-03-19

10417-20

Ekonomiskt bistånd enligt SoL

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

SN 2021/118

2021-04-22

4044-20

Personkretstillhörighet enligt LSS

SN 2021/151

2021-05-11

1346-21

Bistånd enligt SoL; fråga om
prövningstillstånd

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens
dom och fastställer Socialnämnden i
Vingåkers kommuns beslut den 30 oktober
2020.
Kammarrätten meddelar inte
prövningstillstånd. Förvaltningsrättens
avgörande står därför fast.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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SN 2021/151

2021-06-29

3486-21

Bistånd enligt SoL; fråga om
prövningstillstånd

SN 2021/155

2021-05-19

1170-21

Ekonomiskt bistånd enligt SoL

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte
prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande
står därmed fast.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

SN 2021/161

2021-06-02

3664-21

Ekonomiskt bistånd

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

SN 2021/71

2021-06-08

T 1531-21

Särskilt förordnad vårdnadshavare
enligt föräldrabalken

1. Tingsrätten överflyttar i enlighet med 6
kap. 8 a § första stycket föräldrabalken
vårdnaden om barnet xx, till en särskilt
förordnad vårdnadshavare. Till särskilt
förordnad vårdnadshavare utses xx.

SN 2021/165

2021-06-08

3183-21

Ekonomiskt bistånd enligt SoL

2. Xx tillerkänns ersättning av allmänna
medel med 10 375 kr, varav 7 481 kr avser
arbete, 819 kr utlägg och 2 075 kr avser
mervärdeskatt.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

98 (x)

Sn §

SN 2021/208

Uppdrag till förvaltningen, första halvåret 2021
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av sammanställningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med gällande internkontrollplan för socialnämnden har förvaltningen gjort en
sammanställning av de uppdrag som finns från socialnämnden till socialförvaltningen.
Detta ska ske halvårsvis.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor, 2021-08-09
Uppdrag från socialnämnden till socialförvaltningen, 2021-01-01 - 2021-06-30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-09
Handläggare

Mesir Taki
0151-192 01
Mesir.Taki@vingaker.se
Diarienummer

SN 2021/208

Uppdrag från socialnämnden till socialförvaltningen,
första halvåret 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Socialnämnden tar del av sammanställningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med gällande internkontrollplan för socialnämnden har förvaltningen gjort
en sammanställning av de uppdrag som finns från socialnämnden till
socialförvaltningen. Detta ska ske halvårsvis.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av socialförvaltningen, i samråd med nämndservice.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att socialnämnden tar del av sammanställningen och lägger den
till handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
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Uppdrag från socialnämnden till socialförvaltningen, 2021-01-01 - 2021-06-30

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.

Att göra en uppföljning av de beslut där
socialnämnden gett socialförvaltningen i
uppdrag att göra något kan gynna boende om
det finns uppdrag som syftar till att förbättra
den kommunala servicen. Detta så man ser
att givna uppdrag genomförs.

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.

Att göra en uppföljning av de beslut där
socialnämnden gett socialförvaltningen i uppdrag att
göra något kan gynna boende om det finns uppdrag
som syftar till att förbättra den kommunala servicen.
Detta så man ser att givna uppdrag genomförs.
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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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Uppdrag från socialnämnden till socialförvaltningen, 2021-01-01 – 2021-06-30
SN 2021/208
Dnr
2016/218

Ärende
Uppdrag att utreda möjligheten
och uppföra bostäder tillgängliga
för de fem grupper som
presenteras i
bostadsförsörjningsprogrammet

2018/371

Förslag om modulbostäder för
personer som är bostadslösa

Beslut socialnämnd
Notering
- KS au § 178/2016 Arbetsutskottet beslutar Pågår
att ge socialförvaltningen och
- Funktionshindrade
kommunledningsförvaltningen
klar
tillsammans med AB Vingåkershem i
- Exkluderade klar
uppdrag att utreda möjligheten och uppföra
- Äldre, ungdomar
bostäder till tillgängliga för de fem grupper
och nyanlända
som presenteras i
återstår
bostadsförsörjningsprogrammet.
-

-

2016/233

På äldreboenden kunna välja
mellan två maträtter och
möjlighet till att tillhandahålla
alkoholhaltiga drycker

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

-

-

Kommunfullmäktige beslutar att ge AB
Vingåkershem i samverkan med
socialförvaltningen i uppdrag att utreda
och ge kostnadsförslag på att uppföra 4
stycken tillfälliga modulbostäder för
blockuthyrning till socialnämnden.

Klart senast

Klar

Kommunfullmäktige beslutar att anvisa
mark för tillfälliga modulbostäder på
fastigheten Näktergalen 1, som ägs av
Vingåkers kommun.
Kf § 101/2019
Socialnämnden beslutar servera alkohol på Pågår
varje avdelning med ett
egenkontrollprogram.
Socialnämnden beslutar att avslå förslaget
att Mat & Måltider serverar alkohol i
restaurangen och eventuellt andra
lokaler/utomhus till boende och de

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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2019/6

Reservkraft till
Humlegården/Ekgården

-

-

-

2019/79

Behov av särskilda bostäder inom
funktionshinderomsorgen

-

boendes gäster med stöd av ett
egenkontrollprogram.
Sn § 7/2018
Kommunfullmäktige uppdrar till
Vingåkers kommunfastigheter AB att göra
en investering av ett semimobilt
reservkraftverk för användning vid
Humlegården/Ekgården/Centralköket.
Investeringskostnaden får uppgå till högst
3,2 mnkr och hyran till maximalt 200 tkr
per år.
Kommunfullmäktige beslutar att
Vingåkers kommunfastigheter AB ska
ansvara för drift och underhåll av
kommunens samtliga reservkraftverk, till
en kostnad av högst 37 tkr per kraftverk
räknat på helår 2020 och därefter normala
kostnadsökningar.
Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden
för hyra, drift och underhåll av
kommunens reservkraftverk ska belasta
kommunstyrelsen. För innevarande år ska
kostnaden hanteras inom beslutad ram.
Kf § 33/2020
Kommunfullmäktige beslutar att ge AB
Vingåkershem i uppdrag att i samverkan
med socialförvaltningen, utreda och ta
fram kostnadsförslag på servicebostäder
med minst 10 platser att användas i det
befintliga bostadsbeståndet, alternativt vid

Pågår

Pågår – Första
beslutspunkten är
genomförd. Den andra
beslutspunkten ej genomförd
än. Behovet är just nu inte
akut.
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-

-

2019/126

Budget 2020 och flerårsplan
2021-2022 för socialnämnden.
Detaljbudget 2020-2022.
Investeringsbudget 2020.

-

2019/181

Kartläggning Hälsoundersökningar av barn och
unga personer 18–20 år i
anslutning till placering i vård
utanför det egna hemmet,
slutrapport april 2019. Uppdrag
till socialutskottet att följa upp att

-

behov även ny hyresfastighet utreda och ta
fram kostnadsförslag på
servicebostäder med minst 10 platser.
Kommunfullmäktige beslutar att ge AB
Vingåkershem i uppdrag att i samverkan
med socialförvaltningen, utreda och ta
fram kostnadsförslag på ytterligare en
gruppbostad med 6 platser att användas i
det befintliga bostadsbeståndet, alternativt
vid behov även ny gruppbostad utreda och
ta fram kostnadsförslag för ytterligare
en gruppbostad med 6 platser.
Kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att om behov
uppstår ta fram förslag på mark för
eventuell nyprojektering
Kf § 100/2019
Socialnämnden beslutar att uppdra till
Pågår
förvaltningen att göra en översyn av
bemanning och schemaläggning inom
socialnämndens ansvarsområden för att
optimera dessa.
SN § 72/2019
Socialutskottet beslutar att det ska föras
Pågår
pinnstatistik från och med 2020 i samband
med socialutskottets sammanträden, detta
genom att ställa frågor kring om det utförts
hälsoundersökningar då nya placeringar
aktualiseras.
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2020/99

hälsoundersökningar görs av barn
och unga i samband med
placering utanför det egna
hemmet.

-

Socialutskottet uppdrar till individ- och
familjeomsorgen att i utredningar vid
placeringar ska det alltid anges hälsostatus
(läkarundersökning och
tandläkarundersökning) för barn och unga.
Su § 369/2019

Kommunalt bostadstillägg

-

Pågår
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra
till socialnämnden att följa upp beslutet om
att införa kommunalt bostadstillägg utifrån
ekonomin, om det administrativa arbetet
har minskat och om det blev en större
transparens gällande utgifter. Detta ska
återrapporteras till kommunfullmäktige om
ett år (beslutat av KF 2020-06-15).
Kf § 46/2020
Socialnämnden beslutar att beställa
Klart
beslutsunderlag i form av ett förslag på
garage för permobiler vid Sävstagården av
AB Vingåkershem.
Sn § 75/2020
Socialnämnden beslutar att godkänna
Pågår
förslaget till insatser och överlämnar det
till Folkhälsoberedningen samt ger
förvaltningen i uppdrag att återrapportera
resultatet av insatserna till socialnämndens
sammanträde den 12 oktober
Sn § 5/2021

2020/169

Uppdrag till Vingåkershem AB
att ta fram förslag på garage för
permobiler vid Sävstagården

2020/363

Liv och hälsa ung 2020

-

-

Till SN 12
okt 2021
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2020/388

Införa språkkrav/språkplikt i
svenska för anställning inom vård
och omsorg
Se över Minnas verksamhet

-

2021/26

Riskanalys av språkbrister i
vården

-

2021/27

Digitalt verksamhetssystem för
arkivering av
sjukvårdsjournal/patientjournal
samt digital signering av givna
läkemedel

-

2021/55

Motion om att införa en FUTfunktion

-

2021/121

Boendeenkät - Utökad
serveringsyta Joan´s Café &
Bistro

-

2021/25

-

Kommunfullmäktige skickar motionen
vidare till socialnämnden för beredning.

Pågår - kommer ej att
genomföras på grund av
medelsbrist
Socialutskottet beslutar att ge i uppdrag till Ska påbörjas
förvaltningen att se över hur man
långsiktigt kan säkerställa Minnas
verksamhet.
Su § 32/2021
Socialnämnden beslutar att ge i uppdrag
Pågår - äskanden gjorda och
till förvaltningen att genomföra så stor del avslagna
som möjligt av de föreslagna åtgärderna
samt återkomma med äskanden för övriga
åtgärder i budgetprocessen.
Sn § 10/2021
Socialnämnden beslutar att ge i uppdrag
Ska påbörjas
till förvaltningen att se över möjligheten att
sjukvårdsjournal/patientjournal arkiveras i
digitalt verksamhetssystem och att införa
digital signering av givna läkemedel.
Sn § 9/2021
Kf § 5/2021 - Beslut: Kommunfullmäktige Pågår
skickar motionen vidare till socialnämnden
för beredning.
Kf § 5/2021
Socialutskottet beslutar att det ska göras en Påbörjas under hösten 2021
boendeenkät under hösten avseende
grannars uppfattning om störningar med
anledning av uteserveringen.
Su § 149
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2021/207

Motion om att införa språkkrav
för arbete inom vård- och omsorg
(SD)

-

Kommer ej att genomföras
Kommunfullmäktige beslutar att
då medel saknas
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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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

Sn §

99 (x)

SN 2021/182

Målbild – Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Sörmlands läns kommuner och Region Sörmland har beslutat att genomföra ett
utvecklingsarbete för att erbjuda bästa möjliga och jämlika förutsättningar för att barn
och unga i Sörmland ska kunna upprätthålla och utveckla sin fysiska och psykiska hälsa
och sitt välbefinnande samt hitta strukturer för samarbete genom tidiga insatser för
barns bästa och på så sätt ge barn och unga en god och trygg uppväxt.
Beslutsunderlag
Målbild – Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Protokollsutdrag NSV § 11–21

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Bakgrund
Utmaningarna i dagens samhälle är många och stora. Barn och unga i Sörmland har som grupp
sämre fysisk och psykisk hälsa än barn i andra delar av Sverige. De har också sociala svårigheter
och sämre skolresultat. Utöver det lever en högre andel i barnfattigdom och en förhållandevis
stor andel barn är placerade. Detta kan vara svårt att lösa av en enskild aktör eller i rådande
strukturer utan måste ske i samverkan och genom samarbete.
Det kan vara svårt för familjer med barn i behov av stöd att få en överblick av vad som sker och
veta vad som händer härnäst då man ofta har flera kontakter och processer igång. Det finns
också en risk att stöd kommer för sent och att främjande och förebyggande åtgärder inte sätts
in eller att flera professioner utför samma insatser.
Sörmlands läns kommuner och Region Sörmland har utifrån ovanstående beslutat att
genomföra ett utvecklingsarbete för att erbjuda bästa möjliga och jämlika förutsättningar för att
barn och unga i Sörmland ska kunna upprätthålla och utveckla sin fysiska och psykiska hälsa och
sitt välbefinnande samt hitta strukturer för samarbete genom tidiga insatser för barns bästa och
på så sätt ge barn och unga en god och trygg uppväxt.
Med barn och unga menas invånare i Sörmland som är 0-18 år.

Inriktning
Tillsammans för barnens bästa i Sörmland utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter,
barnkonventionen, och kommer att beröra samtliga verksamheter som kommer i kontakt med
barn och unga. Arbetet går även i linje med mål ett, tre, fyra, fem, tio och 16 i FN:s globala mål,
Agenda 2030.
Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på proaktivt arbete med tidiga insatser för barn, unga
och deras vårdnadshavare samt utveckling av samverkansstukturer för alla aktörer som arbetar
med barn och unga i Sörmland. Ett starkt gemensamt ansvarstagande är avgörande.

Gemensam målbild
Den gemensamma målbilden är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till god fysisk och
psykisk hälsa genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov.
Samverkan ska ske med ett helhetsperspektiv kring barnens bästa.

FoU i Sörmland, Drottning. 16 B, 632 17 Eskilstuna, 016-541 40 30,
www.fou.sormland.se, info@fou.sormland.se
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PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

Dokumentnummer

2021-05-28

NSV21-0012-3

§ 11/21 Målbild "Tillsammans för barnens bästa i
Sörmland"

Diarienummer:

NSV21-0012

Behandlat av
1
Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård

Mötesdatum
2021-05-28

Ärendenr
§ 11/21

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut
1. Målbild för utvecklingsarbetet ”Tillsammans för barnens bästa i
Sörmland” antas.
2. Region Sörmland och länets kommuner rekommenderas att fatta beslut om
att anta målbilden i lämplig politisk församling.
3. Målbilden ska kompletteras med: Samverkan ska ske med ett
helhetsperspektiv kring barnens bästa.
Yrkande
Jacob Sandgren (S) yrkar bifall till förvaltningens förlag till beslut med tillägget
att målbilden ska kompletteras med "Samverkan ska ske med ett
helhetsperspektiv kring barnens bästa."
Proposition
Ordförande Jacob Sandgren (S), ställer förvaltningens förslag under proposition och
finner att det bifalls.
Ordföranden ställer eget tilläggsyrkande under proposition och finner att det bifalls.

Ärendet
Utmaningarna i dagens samhälle är många och stora. Barn och unga i Sörmland
har sämre hälsa än övriga barn i riket och har sämre skolresultat. Sörmland har
även en hög barnfattigdom och en stor andel placerade barn.
Dessa utmaningar kan inte lösas av en enskild aktör eller i rådande strukturer utan
måste ske i samverkan och samarbete. Många barn och föräldrar som behöver
stöd från samhället har idag många alltför många olika kontakter och processer
igång.

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 1(2)
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Datum

Dokumentnummer

2021-05-28

NSV21-0012-3

Gemensamma nämnden för socialtjänst och vård har därför initierat ett arbete för
att förbättra samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården
för barnens bästa. Eftersom detta inte enbart rör socialtjänsten och hälso- och
sjukvården har nämnden varit noggrann att se till så att även skolan har varit
inblandad i arbetet. En styrgrupp bestående av socialchefer, skolchefer,
Forskning- och utveckling i Sörmland, divisionschef psykiatri och
funktionshinder samt verksamhetschef för Regionalt stöd och projektledare för
Uppdrag psykisk hälsa har arbetat fram en målbild för utvecklingsarbetet
”Tillsammans för barnens bästa”.
Den gemensamma målbilden är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till
god fysisk och psykisk hälsa genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns
behov. Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på proaktivt arbete med tidiga
insatser för barn, unga och deras vårdnadshavare samt utveckling av
samverkansstukturer för alla aktörer som arbetar med barn och unga i Sörmland.
Ett starkt gemensamt ansvarstagande är avgörande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-28
Målbild "Tillsammans för barnens bästa i Sörmland"
Beslutet expedieras till
Länsstyrgruppen
Akten

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 2(2)
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

100 (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
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

101 (x)

Sn §

SN 2021/140

Riktlinjer för inre sekretess och elektronisk åtkomst till
journaluppgifter, samt loggkontroll
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att anta förslaget till reviderade riktlinjer.
Sammanfattning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska/rehabiliterare har gemensamt med ledningsstöd
reviderat och uppdaterat riktlinjer efter lokala förutsättningar. Syftet är att riktlinjerna
ska vara tydliga och bidra till ökad patientsäkerhet och ge vägledning angående
sekretess, journalåtkomst och loggkontroll.
Områden som tydliggörs är; behörigheter för olika professioner till aktuella system
inom förvaltningen och mellan region och kommun, hur åtkomst är styrt och
kontrolleras samt ansvar och loggning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-02 med tillhörande bilagor
Riktlinjer för inre sekretess och elektronisk åtkomst till journaluppgifter, samt
loggkontroll
Beslutet skickas till
Kommunikation
Ledningsstöd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-06-02
Handläggare

Jonas Smedbäck
0151-192 15
Jonas.Smedback@vingaker.se
Diarienummer

KS 2021/xxx

Riktlinje – för inre sekretess och elektronisk åtkomst till
journaluppgifter, samt loggkontroll
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Socialnämnden beslutar att anta förslaget till reviderad riktlinje.
Sammanfattning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska/rehabiliterare har gemensamt med ledningsstöd
reviderat och uppdaterat riktlinjen efter lokala förutsättningar. Syftet är att riktlinjen
ska vara tydlig och bidra till ökad patientsäkerhet och ge vägledning angående
sekretess, journalåtkomst och loggkontroll.
Områden som tydliggörs är; behörigheter för olika professioner till aktuella system
inom förvaltningen och mellan region och kommun, hur åtkomst är styrt och
kontrolleras samt ansvar och loggning.
Ärendets beredning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har gemensamt med ledningsstöd uppdaterat
befintlig riktlinje för att tydliggöra övergripande lagar/författningar, definitioner,
ansvar och möjligheter.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Socialnämndens verksamhet är beroende av människors tillit till att sekretess och
integritet respekteras. Att ta del av sekretessbelagda uppgifter är endast tillåtet då det
krävs för arbetets utförande. Detta gäller Socialnämndens hela verksamhetsområde.
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Det är med andra ord ett allvarligt tjänstefel att läsa olika former av journaler om det
inte krävs i arbetet. Stickprovskontroller sker regelbundet.
”Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om
en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat
skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.”

(Patientdatalagen SFS 2008:355 4 kap, 1 §)
”Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att
obehöriga inte får tillgång till dem.” (Socialtjänstlagen SFS 2001:453 11

kap 5§)
Obehörig är även den som inte deltar i vården/omsorgen av den enskilde eller på annat
sätt behöver åtkomst till dokumenterade uppgifter för sitt yrkesutövandes skull. Både
Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och Lag om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten (SFS 2001:454) lämnar också anvisningar inom
detta område.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Riktlinjer för inre sekretess och elektronisk åtkomst till journaluppgifter, samt
loggkontroll
Beslutet skickas till

Socialnämnden
Expediering

Publiceras på hemsidan och intranätet

VINGÅKERS KOMMUN
Socialförvaltningen

Dag Wallströmer
Socialchef

Jonas Smedbäck
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Medicinskt ansvarig för rehabilitering
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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]"

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]"

Säker åtkomst av journaluppgifter är en
förutsättning för god hantering av interkontroll som
avvikelser.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Klara direktiv gällande behörighet och åtkomst är
viktigt för anställningstryggheten.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[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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Dokumenttyp
Dokumentnamn

Riktliner
Riktlinjer för inre sekretess och elektronisk åtkomst till
journaluppgifter samt loggkontroll
Fastställd
2021-06-02
Beslutande
Socialnämnden
Giltighetstid
2021-06-02 – tillsvidare
Processägare
Ledningsstöd/MAS-MAR
Senast reviderad
2021-06-02
Detta dokument gäller för Socialnämnden/Vingåker kommun
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Bakgrund
Socialnämndens verksamhet är beroende av människors tillit till att sekretess och integritet respekteras.
Att ta del av sekretessbelagda uppgifter är endast tillåtet då det krävs för arbetets utförande. Detta gäller
Socialnämndens hela verksamhetsområde. Det är med andra ord ett allvarligt tjänstefel att läsa olika
former av journaler om det inte krävs i arbetet. Stickprovskontroller sker regelbundet.
”Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av
patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.” (Patientdatalagen SFS 2008:355 4

kap, 1 §)
”Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.” (Socialtjänstlagen

SFS 2001:453 11 kap 5§)
Obehörig är även den som inte deltar i vården/omsorgen av den enskilde eller på annat sätt behöver
åtkomst till dokumenterade uppgifter för sitt yrkesutövandes skull. Både Offentlighets- och sekretesslagen
(SFS 2009:400) och Lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SFS 2001:454) lämnar
också anvisningar inom detta område.

Syfte
Syftet med dessa riktlinjer är att förtydliga lagtexten som styr anställdas rättighet att ta del av
journaluppgifter/personakter. Dessutom att säkerställa så att behörigheter i de olika IT-baserade system
som används tilldelas på ett säkert sätt till anställd personal och studerande inom Vingåkers kommuns
socialförvaltning.

Behörigheter i Socialförvaltningens verksamhetsprogram,
gemensamt kommunikationsverktyg med Regionen samt NPÖ
Gemensamt för alla, oavsett yrkeskategori är att man får öppna en journal eller en handling/akt om det
berör en brukare/klient/patient som man ansvarar för eller deltar i vården/omsorgen av. Alternativt om
åtkomst till uppgifter krävs för arbetets utförande.

Chef inom äldre-och funktionhindersomsorgen
Behörighet att läsa och skriva i utförandedelen som rör verkställigheten enligt Socialtjänstlagen (SoL) inom
respektive verksamhetsområde.

Chef inom Individ-och familjeomsorgen (IFO)
Behörighet att läsa och skriva i myndighetsdelen i social journal inom båda verksamhetsgrenarna IFO och
äldre- och funktionshindersomsorg.
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Legitimerad personal
•
•
•
•

Behörighet att läsa och skriva i hälso-och sjukvårdsjournalen i verksamhetssystemet vid alla
enheter inom äldre- och funktionhindersomsorgen då stor rörlighet i arbetet sker och behov av
tillgång till journaluppgifter finns.
Läsbehörighet till Social journal.
Behörighet till gemensamt kommunikationsverktyg för informationsöverföring med Regionen.
Behörighet till Nationell Patient Översikt (NPÖ).

Omvårdnadspersonal
•
•
•

Full behörighet till den Sociala journalen vid de enheter de arbetar vid, vilket ser mycket olika ut i
verksamheten.
Behörighet att läsa och skriva i vårdplaner i Hälso- och sjukvårdsjournal som är aktuella på
enheten/enheterna där man arbetar.
Läsbehörighet till hälso- och sjukvårdsjournal för att kunna ta del av vad legitimerad personal
dokumenterar.

Studerande
•

Begränsad behörighet till den/de enheter där den verksamhetsförlagda utbildningen äger rum.

Systemadministratör
•

Full behörighet till hela verksamhetssystemet.

Handläggare på Individ- och familjeomsorgen (IFO)
•

Behörighet att läsa och skriva i myndighetsdelen i social journal i alla områden inom IFO. IFO är
en liten enhet där handläggarna behöver kunna ersätta varandra över områdesgränserna vid till
exempel frånvaro.

Handläggare inom äldre- och funktionhindersomsorgen
•
•

Behörighet att läsa och skriva i myndighetsdelen i social journal gällande äldre- och
funktionhindersomsorg.
Behörighet till gemensamt kommunikationsverktyg för informationsöverföring med Regionen.

Åtkomst och kontroll
I 4 kap 3§ Patientdatalagen (PDL) beskrivs vad som gäller för inre sekretess och elektronisk åtkomst inom
en vårdgivares verksamhet.
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“Vårdgivaren ska se till att åtkomst till sådana uppgifter om vårdtagare som förs helt eller delvis automatiserat
dokumenteras och kan kontrolleras. Vårdgivare ska göra systematiska och återkommande kontroller av om någon
obehörigen kommer åt sådana uppgifter.”

I 4 kap 9§ av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av
personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) beskrivs vad som gäller vid kontroll av
åtkomst till patientuppgifter.
“Vårdgivaren ska ansvara för att
1. det av dokumentationen av åtkomsten (loggar) framgår vilka åtgärder som har vidtagits med uppgifter om en
patient,
2. det av loggarna framgår vid vilken vårdenhet eller vårdprocess åtgärderna vidtagits,
3. det av loggarna framgår vid vilken tidpunkt åtgärderna vidtagits,
4. användarens och patientens identitet framgår av loggarna,
5. systematiska och återkommande stickprovskontroller av loggarna görs,
6. kontroller av loggarna dokumenteras, och
7. loggarna sparas minst fem år för att möjliggöra kontroll av åtkomsten till uppgifter om en patient.”

Ansvar
MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) ansvarar inom Vingåkers kommuns socialförvaltning för att
kontroller sker enligt gällande rutin (Rutin för loggningskontroll). MAS ansvarar för att vidta åtgärder om
avvikelse upptäcks.

Behörighet till loggregister
Behörig till loggregister är förvaltningschef som kan delegera uppdraget till MAS/ledningsstöd att utföra
kontrollerna. Uppföljningen ska göras systematiskt och återkommande. Resultatet av kontrollerna ska
dokumenteras.

Ändringslogg
2021-06-02
-

Komplettering av behörigheter med åtkomst till social journal.
Rubrik baspersonal ändras till omvårdnadspersonal.
Information gällande hur loggningskontroll genomförs tas bort och hänvisas till separat rutin.

2021-04-28

-

Under rubriken ”Behörigheter i …” är texten: ”Alternativt om åtkomst till uppgifter krävs för
arbetets utförande inom hälso- och sjukvården.”
Genom hela dokumentet har hänvisningar till lagar och författningar kompletterats med rätt
paragrafer och komplett SFS-nummer.
Genom hela dokumentet har referat kompletterats och aktualiserats.
Genom hela dokumentet har ”Landsting” ersatts med ”Region”.
Under rubriken ”Studerande” har text ändrats till att behörighet gäller där verksamhetsförlagd
utbildning sker istället för den enhet som de studerar vid.
Genomgående har ”handikappomsorgen” ersatts med ”funktionshinderomsorgen”.
3
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-

Tiden som loggar ska sparas är ändrat till 5år enligt lagkrav.
Loggningskontroll genomförs nu kvartalsvis istället för tidigare månadsvis.
Ändringslogg är inkluderad i dokumentet.
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

Sn §

102 (x)

SN 2021/62

Månadsrapport maj 2021
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten och överlämna den till
kommunstyrelsen och revisorerna som en del av nämndens internkontroll.
Sammanfattning av ärendet
Pandemin är nu i allt väsentligt nedtonad i socialnämndens verksamheter. Istället har
IFO fått evakueras på grund av rasrisk. Den ekonomiska trenden pekar mot ökad
budgetavvikelse.
Utfallet efter 5 månader är ett plus mot budget på 2,7 miljoner kr och prognosen för hela
året är ett underskott på 5,3 miljoner kr., en kraftig försämring där större delen beror på
nya ärenden och behov inom funktionshinderomsorgen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-16 med tillhörande bilagor
Månadsrapport Socialnämnden maj 2021
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-06-16
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Månadsrapport efter maj 2021 Socialnämnden
Förslag till beslut

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

Pandemin är nu i allt väsentligt nedtonad i socialnämndens verksamheter. Istället
har IFO fått evakueras på grund av rasrisk. Den ekonomiska trenden pekar mot
ökad budgetavvikelse.
Utfallet efter 5 månader är ett plus mot budget på 2,7 miljoner kr och prognosen
för hela året är ett underskott på 5,3 miljoner kr., en kraftig försämring där större
delen beror på nya ärenden och behov inom funktionshinderomsorgen.

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

73

vingaker.se

2 (10)

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 i lagstiftningen 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.

2021 är statsbidragen till äldreomsorg rekordhöga, för att 2022 sänks till 1/3, men
förutsätter att kostnader ökas minst i motsvarande grad.

Förvaltningens ståndpunkt

Samtidigt som pandemin har bekämpats 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 våga avsättas medel för att bedriva utveckling
och strategiskt förändringsarbete.
Med beaktande av den politiska beställningen till förvaltningen saknas cirka 50
miljoner kronor om även uppdraget att ta bort de delade turerna ska genomföras.
Ett underskott som med nuvarande budgetmodell kommer att öka till 120
miljoner i dagens penningvärde år 2032.
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.
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Bilagor
1.
2.
3.
4.

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Månadsrapport Socialnämnden maj 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 men riskerar att statsbidrag får
återbetalas.

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.

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

80

vingaker.se

9 (10)

"[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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1 Översikt över verksamhetens utveckling
Antal arbetslösa födda utom Europa
jan

feb

mars

april

maj

82

75

61

58

64

juni

juli

aug

sept

okt

aug

sept

nov

dec

Tillgång till särskilt boende
jan

feb

mars

april

Betalningsdagar
sjukhus

0

0

0

0

Antal
sanktionsavgifter
för ej verkställda
beslut

0

0

0

0

Väntetid på
sjukhus,
genomsnitt
dagar

0.16

0,31

0.92

0,28

maj

juni

juli

okt

nov

dec

2 Händelser av väsentlig betydelse
Pandemins påverkan blir allt mindre. I princip alla verksamheter har återfått till normalläge. Fortsatt
distansarbete för dem det är möjligt för.
Översvämningarna och höga vattenflöden i slutet av maj ledde till att Åbrogården fick utrymmas på
grund av rasrisk och verksamheterna där, bland annat individ- och familjeomsorgen har omlokaliserats
tillfälligt.
Plåtslagaren är överlämnad från Vingåkershem.
De ändrade förutsättningarna för statsbidraget till äldreomsorgen oroar då det kan innebära att
kommunen måste återbetala 4,6 miljoner i början av 2022.
Upphandlingen av verksamhetssystem har stoppats efter att Katrineholms kommun hoppat av den
gemensamma upphandlingen på grund av juridiska osäkerheter kring lagring av data utanför den egna
organisationen

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, Inspektionen för vård- och omsorg,
arbetsmiljöverket etc. Dessa aktörers agerande är i sin tur till stor del styrda av aktuella debatter och
tonläge i media. Forskning, kunskapsstyrning och fakta väger i dessa sammanhang lätt.
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4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Kostnad för bemanningsföretag per område (Tkr).
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Stab

0

0

0

0

0

IFO

0

0

93

244

190

Integr

0

0

0

0

0

FHO

0

0

0

0

0

ÄO

187

165

379

444

332

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

På IFO planeras hyrpersonal att fasas ut under sommaren då ordinarie personal återkommer efter
föräldraledighet.

Brukartiden i % av total arbetstid i hemtjänsten
jan

feb

mars

april

maj

Söder

68,94

65,55

59,97

45,46

57,83

Norr

46,55

46,47

48,05

45,08

46,57

City

64,98

65,38

66,72

68,71

66,44

Minnas

63,66

62,26

63,49

60,86

62,58

Service

77,50

78,71

79,04

76,10

77,88

Genomsnitt

61,43

59,54

60,26

54,81

56,79

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Utförd tid i timmar i hemtjänsten
jan

feb

mars

april

maj

Söder

1071,06

956,69

1179,11

1001,83

1052,19

Norr

891,33

860,29

946,38

810,50

887,33

City

843,73

784,53

850,54

848,53

924,39

Minnas

1070,9

931,28

1076,21

1025,42

924,39

Service

709,02

410,26

459,03

383,74

375,28

Totalt

4586,04

3943,05

4511,27

4070,02

4163,2

2020

4800

4565

4628

4450

4169

Diff
mot
2020

-4,4%

-13,6%

-2,52%

-8,5%

-0,1 %

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

4142

4635

4191

4217

4169

3787,73

4375,58
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Kontinuitet i hemtjänsten, antal personal/två veckor i snitt/brukare.
jan

feb

mars

apr

maj

Söder

21,3

18,4

19,79

17,92

19,03

Norr

21,5

18,4

19,33

19,69

21,15

Min

21,4

19,2

18,21

17,26

20.0

City

16,1

14,5

13,95

13,95

15,12

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

Ekonomiskt bistånd utbetalt totalt per månad (Tkr)
jan

feb

mars

april

maj

1 734

1 717

1784

1753

1577

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Tydligt samband mellan antalet hushåll och kostnad för försörjningsstöd. Positiv trend sedan våren
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2020. Stabil personalgrupp, utvecklad samverkan med integrationsenhet, af, Viadidakt och vårdcentral
samt det egna projektet aktivt försörjningsstöd och kommunstyrelsens näringslivsprojekt ger tydligt
resultat.
4.1

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Socialnämnden

Ack utfall
Maj 2021

Avvikelse
mot budget
Maj 2021

Ack budget
Maj 2021

Årsbudget
Maj 2021

Prognos Maj
2021

90 337

93 101

2 765

223 425

-5 376

9 118

7 238

-1 880

17 370

-3 386

Individ och familjeomsorg

22 530

22 090

-440

53 012

-800

Funktionshinderomsorg

20 289

21 009

720

50 417

-3 840

Äldreomsorg

38 398

42 764

4 366

102 626

2 650

1

0

-1

0

0

Stab

Integration

Socialnämnden
Kraftigt försämrad prognos för nämnden som helhet. Beror nästan full ut på ökade kostnader i
funktionshinderomsorgen på grund av nya ärenden med assistans samt ökade behov i fler
verksamheter. För kommunen som helhet dämpas dock effekten av högre LSS kostnader till 20 %
genom det mellankommunala utjämningssystemet. Det påverkar dock finansen och inte
socialnämndens budget.
Ledning
En försämrad prognos som främst inte beror på ökat kostnadsläge utan kontering av olika statsbidrag.
Individ och familjeomsorg
Ledning
Inhyrda konsulter fr om mars planerat t om slutet på juli är kostnadsdrivande, men behövs då
ärendemängden år stor och personalsituationen hårt ansträngd.
Barn och familj
Under maj månad har ett barn omplacerat från utredningshem till konsulentlett jourfamiljehem.
Högt inflöde av ärenden som kan komma att behöva kostnadskrävande insatser i form av externa
placeringar eller andra åtgärder.
Ekonomiskt bistånd
Antal ärenden: 268
Nya ärenden under maj: 15 st
Avslutade ärenden i maj: 11 st
Samarbetet med Projekt "Näringsliv" har hittills resulterat i flertalet personer har kommit ut i
anställning, dels på Coop och Ica Supermarket. Två personer fick anställning 1/6 på Joans bistro och
café.
Målgruppen "Ensamstående man utan barn" är identifierat som en biståndsgrupp där riktade insatser
ska kunna leda till "egen försörjning", men underliggande problematik och svårigheter finns hos
många individer.
Vuxen
LVM-placering som är kostnadsdrivande fortgår, avslutas i juni 2021
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Tre SoL-placeringar på behandlingshem.
Stort ökat inflöde av relationsvåldsärenden som leder till olika insatser från Socialtjänsten.
Äldre och funktionshinder
Fortsatt stort inflöde av ansökningar till SÄBO.
Några beställningar om insatser från andra kommuner, för tillfälliga sommargäster.
Funktionshinderomsorg
Dagligverksamhet
Matglädjen har en kostnad på 130000kr till mat och måltid för helger samt röda dagar och v 28-31
bemanning utöver budget.
Englagruppen har haft en vår med stora utgifter i form av ljudisolering av rum samt inköp av
ljuddämpande material och hjälpmedel pga av arbetsmiljö då en brukare har mycket höga ljud för sig.
Den blå bussen gick sönder under våren och lämnades in för reparation för en kostnad av 90000kr.
Bussen ska under 2021 bytas ut mot ny och kommer att säljas vilket då ger en inkomst som skall täcka
utgiften av reparationen, detta ligger nu på Tekniska för genomgång av avtal.
E gruppen kommer att gå minus då beslutet har dubblats från 4dygn till 8dygn i månaden vilket
planerats till varannan helg samt en vardagkväll i veckan/månad.
LSS boende
Efter arbetsmiljö tillsynen har Storgatan utökat bemanningen utifrån hot o våldsituationen, vilket
innebär högre personalkostnader.
Budgeten är inte periodiserad, detta innebär att vi hade behövt ligga på mer plus redan nu för att klara
av sommaren.
Personligassistans
Två nya beslut inom kommer skapa ett stort minus i prognosen. Detta är en kostnad som inte är
medräknat 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 pga. av 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.
Barnkorttids
Nytt beslut kommer under sommaren vilket vi planerar för redan nu, beslutet gäller 12 dygn/mån
vilket gör att vi under hösten kommer att använda hela personalstyrkan på kortis vilket vi tidigare inte
behövt.
Resurs
Prognosen under resursen kommer ligga på ett minus då vissa kostnader som apt, utbildning, sjukdom
osv debiterar detta kostnad för de anställda.
Äldreomsorg
Korttidsvård
Då verksamheten på korttidsboendet är svår att planera schema/bemanningsmässigt då vi inte vet hur
vårdtyngden ser ut framåt, så utökar vi bemanningen vid behov med extrapersonal, vilket vi behövt
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göra till och från under året. Under sommaren är det planerat i schema för en högre bemanning, då
vårdtyngden i regel är hög under sommaren då sjukhuset stänger avdelningar, vilket är medräknat i
prognosen.
Humlegården demens
Under sista delen av maj har vi kunnat ta bort den ena av de två extraturerna som har funnits på två
avdelningar.
Humlegården somatik
På grund av tomma lägenheter har platser på Skäret använts till korttidsplatser och växelvård, och vi
har ett minusresultat på hyresintäkter. En brukare betalar en reducerad hyra på grund av att det inte
finns vatten i lägenheten, samt så har verksamheten belastats för kostnad av avstängning av vattnet
efter samråd med områdeschef.
Hemtjänst Norr
Gruppen har fått information/påminnelse från verksamhetsassistent om varför det är viktigt att tagga in
och ut "rätt" hos brukaren och att utföra den insatstid som brukaren ska ha samt att brukartiden är vår
budget.
Flera resurspass har tidigare legat i schemat trots att vikarierad funnits, detta för att undvika delade
turer. Till nästa period 21/6 är dessa resurspass borttagna vilket medfört ökade delade turer.
En hel del sjukskrivningar i gruppen. Introduktionsdagar och inskolningar pågår som medför ökade
kostnader.
Hemtjänst söder
Följande två stora faktorer som påverkar på Söder ekonomi nu.
*Antal hemtjänsttimmar minskad då några brukare har vilande insatser pga vistelse på
korttids/sjukhus, samt tre som avslutade hemtjänstinsatser.
* Att ha balans mellan planerade tider och utförda tider.
* Uteblivna besök pga brukarens kognitiva svårighet. Att personer har svårt att planera dagen och inte
stannar hemma.
Åtgärd:
* För att personalen få tydligt och klar information om brukartiden inbjöds Angelica Håkansson till
APT. Personalen fick se planeringen, hur mycket tider som planerats och hur mycket tid utförs. Denna
information ska upprepas minst en gång/termin.
Detta är inte nytt men det är en ständig påminnelse framför allt när det kommer nya personal till
gruppen (det är nödvändigt att samma information och undervisning får alla vikarier).
* Undertecknad hade möte med anhöriga för att lösa problemet. Anhöriga ska ordna telefonlarm för
personen att få påminnelse att stanna kvar hemma på den planerade tiden. Uppföljning sker om två
veckor.
Hemtjänst minnas
Följande tre stora faktorer som påverkar på Minnas ekonomi nu.
* Personalkostnad pga sjukfrånvaro, studier och andra uppdrag som ordinarie personal har.
*Antal hemtjänsttimmar minskad då några brukare har vilande insatser pga vistelse på
korttids/sjukhus, samt en som avslutade hemtjänstinsatser.
* Att ha balans mellan planerad tider och utförda tider.
Åtgärd:
* Att minska vikarier och behålla en stabil grupp. Lyckats att anställa en usk. Men ständigt jobb pågår
för att skaffa en stabil grupp.
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* För att personalen ska få tydlig och klar information om brukartiden inbjuds Angelica Håkansson till
APT. Personalen fick se planeringen hur mycket tider som planerats och hur mycket tid utförs. Denna
information ska upprepas minst en gång/termin.
Detta är inte nytt men det är en ständig påminnelse framför allt när det kommer ny personal till
gruppen (det är nödvändigt att samma information och undervisning får alla vikarier).
Hemtjänst city
City har för tillfället lägre antal hemtjänsttimmar. Vi har kunnat nollvicka samt låna ut personal till
andra grupper.
Påminnelse på APT om vikten av stanna kvar hos brukarna så att utförd tid överensstämmer med
utplanerade insatser.
För tillfället ligger City lite plus men med anledning av introduktionsdagar och inskolningar så
kommer det medföra kostnader.

5 Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaro dag 1–59 i %
Jan

Feb

Mars

April

Maj

IFO

0,49

1,21

2,7

3,06

0,48

Integration

16,92

6,62

20,57

11,56

9,54

FHO

11,91

9,42

7,03

5,41

4,59

ÄO

13,04

12,27

10,13

7,35

9,68

Hela förv.

12,98

11,43

10,05

8,45

8,85

Hela
kommun

9,75

10,22

8,15

7,35

7,66

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Individ och familjeomsorg
Ledning
Hårt belastad personal främst Barn och familjeutredare, samt handläggare för vuxenfrågor missbruk
och relationsvåld, där ärendemängden är tilltagande under perioden.
Rekrytering pågår, men kan ta tid eftersom vi går in i sommarmånader.
Barn och familj
Personalsituationen är fortsatt ansträngd, med planerade föräldraledigheter och oplanerad
sjukfrånvaro.
Funktionshinderomsorg
Daglig verksamhet
Sommarens planering kring uppehållande av två grupper på daglig verksamhet är nu i rullning,
grupperna bemannas med ordinarie personal.
En fortsatt oro kring den pågående sjukfrånvaron då det är mycket svårt att rekrytera nya vikarier
detsamma gäller för sommaren. Oron gäller både i antal men också den markant sämre tillgången på
vikarier med tillräckliga språkkunskaper och kompetens vilket gör situationen sammantaget oroande.
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LSS boende
Svårt att rekrytera sommarvikarier till sommaren eftersom de som söker inte har kompetens. Vikarier
som söker har svårt med svenska språket.
Mycket avhopp i sista sekund då vikarier fått andra jobb.
Just nu skolas det in mycket vikarier för att klara av sommaren, detta är en högarbetsbelastning för
både personalgruppen och för enhetschef. Även brukarna tycker de är jobbigt när de är mycket folk i
deras hem.
Personlig assistans
Stora svårigheter att rekrytera kompetent och erfaren personal inför sommaren vilket leder till längre
inskolningar än tidigare.
Social psykiatrin
Svårt att rekrytera sommarvikarier till sommaren eftersom de som söker inte har kompetens. Vikarier
som söker har svårt med svenska språket.
Mycket avhopp i sista sekund då vikarier fått andra jobb.
Just nu skolas det in mycket vikarier för att klara av sommaren, detta är en högarbetsbelastning för
både personalgruppen och för enhetschef. Även brukarna tycker de är jobbigt när de är mycket folk i
deras hem.
Resurs
Två nya medarbetare är rekryterade till resursen.
Äldreomsorg
Övergripande ÄO
Äldreomsorgen är numera i ständig rekryteringsprocess. Det är krävande för såväl bemanningen som
medarbetarna. Vi har svårigheter med att hitta rätt kompetens vilket ger oss utmaningar i att ge
vikarierna förutsättningar för att göra ett bra arbetet.
Under majmånad har vi påbörjat introduktionsdagar samt inskolningar för våra sommarvikarier. Vi är
generösa med inskolning för att ge vikarierna så bra förutsättningar som möjligt.
En personal har avslutat sin specialistundersköterska utbildning.
Personalen på demens avdelningarna upplever att deras arbetsförhållande blivit sämre i och med
varannan helg samt delade turer.
sjuksköterskor
Två sjuksköterskor föräldralediga och 2 vakanta tjänster. Tre bemanningssjuksköterskor tjänstgjort
under maj.
Paramedicin
En sjukgymnast föräldraledig. Annons föräldravikariat varit ute men tyvärr ingen anställd. Fått
använda oss av bemanningsföretag. En vakant tjänst, arbetsterapeut. Annons ute.

6 Förväntad utveckling
Den demografiska utvecklingen med en 50 % volymökning av äldreomsorgen de kommande 10 åren
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är välkänd. Några lagändringar som underlättar den utmaningen är inte i sikte. De statsbidrag som ges
kräver motsvarande kostnadsökningar utöver den vanliga verksamheten. Tydliga signaler om att
statsbidrag till vård och omsorg dessutom blir lägre nästa år och att kommunen kan behöva betala
tillbaka en del av de statsbidrag vi erhållit i år.
Omställningsprocessen till nära vård (nära hälsa) berör till största delen regionens sjukvård men även
kommunen kommer att påverkas kraftigt och processen är en av flera nödvändiga förutsättningar för
att sjukvård och omsorg ska klara den demografiska utmaningen.
Antalet orosanmälningar över barn och unga fortsätter att öka. Den ökande långtidsarbetslösheten
innebär att fler blir långvarigt beroende av försörjningsstöd och fler blir hänvisade till daglig
verksamhet då antalet vuxna med någon form av diagnos samtidigt ökar. Kompetensförsörjningen
kommer fortsatt vara svår då vårt behov som arbetsgivare inte matchar de arbetslösa eller
utbildningsväsendets slutprodukter. Någon fungerande arbetsmarknadspolitik som inkluderar
kvalitativa utbildningar till våra bristyrken har inte funnits på flera år och är ej heller i sikte.
Arbetsförmedlingens förändringsprocess kommer att påverka integration, försörjningsstöd och
kompetensförsörjning. Dock oklart hur och åt vilket håll.
Den statliga detaljstyrningen som är kortsiktig och nyckfull kommer att öka de kommande två åren då
det är valår. Detta ställer större administrativa krav på verksamheten.

7 Det här är vi extra stolta över
Individ och familjeomsorg
Barn och familj
Stor lojalitet och högt ansvarstagande i en ansträngd situation.
Ekonomiskt bistånd
Vi är stolta över hur snabbt vi kan anpassa oss till nya situationer, speciellt vid tillfällen när vi inte ens
får komma in på vår egen arbetsplats.
Aktivt och samstämmigt arbete i arbetsgruppen, gott samarbete med interna och externa aktörer.
Vuxen
Vi är stolta över hur snabbt vi kan anpassa oss till nya situationer, speciellt vid tillfällen när vi inte ens
får komma in på vår egen arbetsplats. Vi kan utföra samma arbete fast på annan plats.
Funktionshinderomsorg
Dagligverksamhet
Vi är alla mycket stolta över att kunnat hålla smitta borta från våra grupper. Vi har tillsammans kunnat
hålla öppet och gett våra brukare den dagliga sysselsättningen som de har rätt till trots att det under
våren och försommaren varit ansträngt personalmässigt.
LSS boende
Enhetschef är stolt över att medarbetarna i över ett år har kämpat med covid19 och trots det har de inte
låtit verksamheten stått stilla utan har fortsatt jobba med verksamhetsutveckling. Det är deras
enhetschef väldigt stolt över!
Personlig assistans
Från inlämnad månadsrapport framgår att medarbetare är stolta över sitt arbete och insats tillsammans
med brukaren vilket gör att man känner stolthet. Alla medarbetare berättar hur bra och smidigt det är
med Tidsvar/ elektronisk tidsredovisning till Försäkringskassan.
Socialpsykiatrin
Enhetschef är stolt över att medarbetarna i över ett år har kämpat med covid19 och trots det har de inte
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låtit verksamheten stått stilla utan har fortsatt jobba med verksamhetsutveckling. Det är deras
enhetschef väldigt stolt över!
Barnkorttids
Vi är stolta över att den sommarplanering som nu är klar med spännande kreativa och roliga aktiviteter
för våra barn och ungdomar under sommaren.
Resurs
Ur månadsrapport framgår att känner sig stolt över sin insats och prestation på jobbet tillsammans med
brukarna.
Äldreomsorg
Medarbetarna på korttidsboendet får ofta positiv feedback av praktikanter och sommarvikarier som
känner sig välkomna och att de får en hög kvalité på introduktionen.
Ny gruppkonstellation inom pool som har på kort tid fått ett bra samarbete.
Vi är extra stolta över att demenspersonalen jobbar med vardagsaktiviteter de boende deltar i
aktiviteter de trivs med som plantera i våra blomlådor, promenader samt spel ute.
Sommarschemat och vikarierekrytering är klar.
Trots det delvis kämpiga läget med många inskolningar av ovana nya medarbetare kämpar personalen
på med ett tydligt brukarfokus.
Stolthet över att personalen vill jobba och driva i verksamheten med att utveckla arbetskvalitet.
I det stora hela har vi en mycket väl fungerande hemtjänst med flexibel personal som har brukarfokus.
Ett gott samarbete.
Stolt över personalen som vill driva i verksamheten och vill vara delaktiga på utvecklingsarbete inom
hemtjänsten.
Integration
Vi är stolta över att jobba fokuserat med remissgruppen och fungerar bra.
Hälsoinformatörsuppdraget har ändrats till upplysning och inspiration till vaccination med möten i
utemiljö med specifika språkgrupper. De som vill boka tid för vaccination kan få hjälp på plats.
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Bilaga 1: Soc 2105 exkl projekt

Kod
Ansvar

Ansvar

70100000

Socialnämnden

71110000
71120000
71130000

Förvaltningsledning Admin
Anhörigstöd
Alkoholhandläggning

71210000

IFO Ledning Administratio

71220000

Barn och familjeenheten

71230000
71231000

Ekonomiskt bistånd
Aktivt försörjningsstöd

71240000

Vuxenenheten

71250000

Äldre och funktionshinder

71310000

FHO Ledning Admin

71321000

Lärkparken Serviceb

71322000

Gruppbostad Storgatan

71323000

Gruppbostad Fabriksgatan

71331000
71332000

Barnkorttids
E-gruppen

71341000
71342000
71343000

Socialpsykiatri Gruppbost
Socialpsykiatri Dagverksa
Socialpsykiatri Boendestö

71350000
71351000

Personlig assistans
Resurspersonal "ökad syss

71371000
71372000
71380000

Dagcenter
Servering Sävstagården
Trygghetsboende

Ack utfall

Ack
budget

Jan 21 Maj 21

Jan 21 Maj 21

324 654
8 663
240
89 197
41 200
7 142
119
5 109
898
5 828
438
428 386
2 563
786
1 457
590
1 543
808
1 336
211
1 902
783
1 769
227

447 119
6 594
189
159 596
37 086
7 017
887
4 561
198
6 267
168
416 700
1 997
868
1 829
313
1 565
959
1 338
485
1 979
966
1 837
647
1 073
727
808 815
1 515
966
400 657
918 432
6 098
516
188 765
3 173
095
56 793
0

878 646
924 563
1 797
370
335 107
899 627
5 519
388
206 037
3 090
770
79 616
-19

Årsbudget
Avvikelse
mot
budget
Nämnd och
122 466 förvaltning
-2 069
051 minus 1 880 tkr
70 399
-4 114

Jan 21 Dec 21

438 730
-11 686

1 073 000
15 824
787
383 000
89 000
16 841
581
10 945
999
15 040
000
1 000 000

-565 918

4 794 500

371 723

4 390 000

-124 232 IFO
-548 700 minus 440 tkr

22 151 FHO
2 274 plus 720 tkr

3 758 000
3 212 108

77 182

4 751 537

68 420

4 410 000

195 081
-115 749

2 576 739
1 941 000

-281 404
65 550
18 805
579 128
-17 272

3 638 027
961 500
2 204 060
14 635
270
453 000

82 325
-22 822
19

7 614 819
136 293
0
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71390000

Sävstagår
Ledsagar- och avlösarserv

71410000
71411000

Ledning/Administration
Admin ÄO

71420000

Sjukvård

71430000
7143/7002

Paramedicin
Tekniska hjälpmedel

71441000

Humlegården Demens
Humlegården
Skräddaren/Vä

71442000
71443000
71444000

Ekgården
Humlegården Somatisk
avde

71450000

Natt

71460000
71471000
71471/7001
71472000
71473000

Korttidsboende
Hemtjänst Söder
Larm
Hemtjänst Norr
Hemtjänst Demens

71474000
71475000
71476000
71479000
71481000
71482000
71490000
71510000
71522000
71524000
71531000

Hemtjänst gemensamt
Hemtjänst City
Hemtjänst Service
Hemtjänst Natt
Dagvård
Demensdagvård
Pool ÄO
Ledning/Adm UI
Pegasus
Atlas/Villan
Integrationsenhet

Totaler

5 474
2 732
624
660 838
3 846
719
1 478
523
933 325
4 586
029

52 087
46 613
3 966
1 234 ÄO inkl
922
297 hemtjänst
677 554
16 716 plus 4 366 tkr
4 682
313 835 594
1 501
370
22 847
836 188 -97 137
4 478
251 -107 779

-54 128
2 995
344
2 290
278
4 717
461
1 140
096
19 772
119 629
364 910
208 634
11 089
952
-36 605
-215 387
-64
343 999
338 884
837 496
46 190
16 118
-117 080
55 979
90 336
652

0
54 128
3 630
759 635 415
2 311
852
21 573
5 712
124 994 663
1 620
138 480 042
0 -19 773
41 253 -78 375
0 -364 910 Hemtjänst
-1 -208 635 plus 1 054 tkr
12 484
1 395
957
005
0
36 605
1 215 387
0
64
393 782
49 783
426 701
87 817
0 -837 496
0 -46 190 Integration
0 -16 118 minus 1 tkr
0 117 080
0 -55 979
93 101
2 764
198
542

125 000
9 519 850
1 626 000
11 236
653
3 603 000
2 006 691
10 746
942
0
8 713 124
5 548 000
13 708
000
3 888 020
0
99 000
0
0
29 961
500
0
0
0
945 000
1 024 000
0
0
0
0
0
223 425
000
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Månadsrapport juni/juli 2021
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten och överlämna den till
kommunstyrelsen och revisorerna som en del av nämndens internkontroll.
Sammanfattning av ärendet
Det ekonomiska utfallet efter 7 månader är ett plus mot budget på 1,9 miljoner kr. Efter
maj var det 2,7 miljoner kr. Minskningen är i linje med prognoserna och beror till större
delen på ökade personalkostnader under semesterperioden. Prognosen för hela året är
ett underskott på 4,8 miljoner kr mot 5,3 miljoner kr efter maj.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor, 2021-08-23
Månadsrapport socialnämnden juni och juli 2021
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-23
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

SN 2021/62

Månadsrapport efter juli 2021 Socialnämnden
Förslag till beslut

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

Det ekonomiska utfallet efter 7 månader är ett plus mot budget på 1,9 miljoner kr.
Efter maj var det 2,7 miljoner kr. Minskningen är i linje med prognoserna och
beror till större delen på ökade personalkostnader under semesterperioden.
Prognosen för hela året är ett underskott på 4,8 miljoner kr mot 5,3 miljoner kr.
efter maj.

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

98

vingaker.se

2 (10)

mycket stort underskott då kostnaderna stiger betydligt snabbare än tilldelad ram
och det finns begränsningar i lagstiftningen 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.
2021 är statsbidragen till äldreomsorg rekordhöga, för att 2022 sänks till 1/3.
Statsbidrag förutsätter i regel att kostnader ökas minst i motsvarande grad varför
dt saknas pengar till den daglig driften men finns gott medel till kortvariga
extrasatsningar som dock riskerar att över tid öka budgetunderskottet än mer..

Förvaltningens ståndpunkt

Samtidigt som pandemin har bekämpats 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 våga avsättas medel för att bedriva utveckling
och strategiskt förändringsarbete.
Med beaktande av den politiska beställningen till förvaltningen saknas cirka 50
miljoner kronor om även uppdraget att ta bort de delade turerna ska genomföras.
Ett underskott som med nuvarande budgetmodell kommer att öka till 120
miljoner i dagens penningvärde år 2032.
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 ur kommunens
budgetmedel. Gäller till viss del även Barn- och utbildningsförvaltningen.
Bilagor
1. Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
2. Agenda 2030
3. Barnchecklista
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4. Månadsrapport Socialnämnden juli 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 men riskerar att statsbidrag får
återbetalas.

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.

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
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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]"
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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?

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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1 Översikt över verksamhetens utveckling
Antal arbetslösa födda utom Europa
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

82

75

61

58

64

68

62

aug

sept

okt

aug

sept

nov

dec

Tillgång till särskilt boende
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

Betalningsdagar
sjukhus

0

0

0

0

0

0

0

Antal
sanktionsavgifter
för ej verkställda
beslut

0

0

0

0

0

0

0

Väntetid på
sjukhus,
genomsnitt
dagar

0.16

0,31

0.92

0,28

0,2

0,18

0,22

okt

nov

dec

2 Händelser av väsentlig betydelse
Pandemins påverkan blir allt mindre. I princip alla verksamheter har återgått till normalläge. Fortsatt
distansarbete för dem det är möjligt för.
Översvämningarna och höga vattenflöden i slutet av maj ledde till att Åbrogården fick utrymmas på
grund av rasrisk och verksamheterna där, bland annat individ- och familjeomsorgen omlokaliserades
tillfälligt.
Plåtslagaren är överlämnad från Vingåkershem.
Kommunfullmäktige avslog i sitt budgetbeslut i juni samtliga av nämndens ekonomiska äskanden.
Detta kommer att få stor återverkan på nämndens möjlighet att bedriva verksamhet inom lagens
gränser de närmaste åren.
Upphandlingen av verksamhetssystem har stoppats efter att Katrineholms kommun hoppat av den
gemensamma upphandlingen på grund av juridiska osäkerheter kring lagring av data utanför den egna
organisationen.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Efter årets budgetbeslut i kommunfullmäktige då vård och omsorg åter prioriterades ned måste
nämnden ta ännu ett omtag och kraftigt sänka ambitionsnivåer vad gäller kvalité och arbetsvillkor.
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,
Inspektionen för vård- och omsorg, arbetsmiljöverket etc. Dessa aktörers agerande är i sin tur till stor
del styrda av aktuella debatter och tonläge i media. Forskning, kunskapsstyrning och fakta väger i
dessa sammanhang lätt.
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4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Kostnad för bemanningsföretag per område (Tkr).
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Stab

0

0

0

0

0

0

0

IFO

0

0

93

244

190

223

220

Integr

0

0

0

0

0

0

0

FHO

0

0

0

0

0

0

0

ÄO

187

165

379

444

332

530

261

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Brukartiden i % av total arbetstid i hemtjänsten
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

Söder

68,94

65,55

59,97

45,46

57,83

57,16

52,82

Norr

46,55

46,47

48,05

45,08

46,57

48,27

43,27

City

64,98

65,38

66,72

68,71

66,44

66,36

59,85

Minnas

63,66

62,26

63,49

60,86

62,58

57,71

58,02

Service

77,50

78,71

79,04

76,10

77,88

71,55

64,44

Genomsnitt

61,43

59,54

60,26

54,81

56,79

57,73

53,56

aug

sept

okt

nov

dec

Utförd tid i timmar i hemtjänsten
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

Söder

1071,0
6

956,69

1179,1
1

1001,8
3

1052,1
9

1193

1182,3
6

Norr

891,33

860,29

946,38

810,50

887,33

952,7
7

849,09

City

843,73

784,53

850,54

848,53

924,39

919,7
7

813,92

Minna
s

1070,9

931,28

1076,2
1

1025,4
2

924,39

926,7
4

886,96

Servic
e

709,02

410,26

459,03

383,74

375,28

410,3
2

378,08

Totalt

4586,0
4

3943,0
5

4511,2
7

4070,0
2

4163,2

4402,
6

4110,4
1

2020

4800

4565

4628

4450

4169

4142

4635

Diff
mot
2020

-4,4%

-13,6%

-2,52%

-8,5%

-0,1 %

6,2%

-11,3%

aug

sept

okt

nov

dec

419
1

421
7

416
9

3787,7
3

4375,5
8

4
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Kontinuitet i hemtjänsten, antal personal/två veckor i snitt/brukare.
jan

feb

mars

apr

maj

jun

jul

Söder

21,3

18,4

19,79

17,92

19,03

19,7

21,5

Norr

21,5

18,4

19,33

19,69

21,15

22,8

18,2

Min

21,4

19,2

18,21

17,26

20.0

17,4

17,5

City

16,1

14,5

13,95

13,95

15,12

16,4

16,7

aug

sept

okt

nov

dec

Ekonomiskt bistånd utbetalt totalt per månad (Tkr)
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

1 734

1 717

1784

1753

1577

1786

1744

4.1

aug

sept

okt

nov

dec

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Socialnämnden

Ack utfall
Jul 2021

Avvikelse
mot budget
Jul 2021

Ack budget
Jul 2021

Årsbudget
Jul 2021

Prognos Jul
2021

128 413

130 324

1 911

223 425

-4 805

Stab

12 339

10 132

-2 207

17 370

-4 875

Individ och familjeomsorg

32 423

30 922

-1 501

53 012

-1 500

Funktionshinderomsorg

29 435

29 408

-27

50 417

-3 160

Äldreomsorg

54 198

59 862

5 663

102 626

4 730

17

0

-17

0

0

Integration

Socialförvaltningen
Trots att många av verksamheterna håller sin budget väl och att diverse mer eller mindre obehövliga
statsbidrag finns så ökar glappet mellan tilldelad ram och faktiska behov hos kommuninvånarna.
Om socialnämndens verksamhet bedrevs på den av SKR beräknade kostnaden utifrån kommunens
förutsättningar så hade kostnaden 2020 varit 5,8 miljoner kr högre. Trots detta fick nämnden ett
underskott på knappt 600 000 kr. Innebär att om nämnden haft ett förväntat kostnadsläge hade
underskottet varit cirka 6,5 miljoner kr. Om socialnämnden skulle kunna bedriva en verksamhet med
förväntad effektivitet saknades alltså 6,5 miljoner kr i budget vilket ligger i linje med vad nämnden
hävdade i budgetprocessen inför 2020. Det är framför allt Individ och familjeomsorgen som har
anmärkningsvärt lägre kostnader i Vingåker än förväntat.
Stab
Även om Stabens kostnader är lägre än budgeterat kommer det att vid årets slut finnas ett stort
underskott. För att verksamheterna ska ha en rimlig budget att arbeta mot ligger hela det ofinansierade
sparkravet under gemensam förvaltning. Genom nämndens beslut att förstärka personalbudgeten på
gruppbostaden på Hjortgränd och på Ekgården/Humlegården för att minska risken att behöva
återbetala 4-5 miljoner i statsbidrag kommande år har den posten utökats. Det finns ett antal
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statsbidrag där förutsättningarna fortfarande inte är kända och hänsyn till dem kan därför inte tas så
här tidigt (sic) på året.
Individ och familjeomsorg
Ledning
Fortsatt högt tryck gällande orosanmälningar för barn och behov av insatser som är kostnadsdrivande.
Tolkkostnader fortsätter att vara en stor utgiftspost.
Inhyrda konsulter avslutades sista juli.
Barn och familj
Fortsatt högt tryck och stort antal inkommande ärenden. Flera pågående LVU processer, med
förväntad utgång som innebär kostnadskrävande placeringar i familjehem eller på institution.
Akut SiS placering inleds i början på juli.
Ekonomiskt bistånd
Positiv trend under sommaren, med ett flertal avslutade ärenden som gått till egen försörjning.
Antal ärenden: 243
Nya ärenden under juli: 8 nya ärenden
Avslutade ärenden i maj: 22 avslutade ärenden
Samarbetet med Projekt "Näringsliv" är intensivt och kräver stor arbetsinsats för att hitta lämpliga
kandidater. Med gemensamma ansträngningar har vi hittills lyckats erbjuda möjlighet till anställning,
dels på Coop, Weber, Joans, Silver och Stål, Hjälmargården och Ica Supermarket. Även samarbetet
med Viadidakt och Integrationsenheten leder till olika former av sysselsättning.
Vuxen
Under sommaren högt tryck och behov av insatser i form av externa placeringar på behandlingshem.
LVM-placering avslutade i slutet av juni 2021. Övergår till SoL-placering
2 övriga SoL-placeringar på behandlingshem.
1 familjehemsplacering, avslutas i augusti 2021.
Minskat inflöde av relationsvåldsärenden under juli månad, som leder till olika insatser från
Socialtjänsten.
Äldre och funktionshinder
Verksamheten uppmärksammar fortsatt inflöde av ansökningar till SÄBO.
Under sommaren också inkommit orosanmälningar om missförhållanden hos äldre medborgare.
Funktionshinderomsorg
Daglig verksamhet
Matglädjen har en kostnad på 130000kr till mat och måltid för helger samt röda dagar och v 28-31
bemanning utöver budget.
Englagruppen har haft en vår med stora utgifter i form av ljudisolering av rum samt inköp av
ljuddämpande material och hjälpmedel pga av arbetsmiljö då en brukare har mycket höga ljud för sig.
Den blå bussen gick sönder under våren och lämnades in för reparation för en kostnad av 90000kr.
Bussen ska under 2021 bytas ut mot ny och kommer att säljas vilket då ger en inkomst som skall täcka
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utgiften av reparationen, detta ligger nu på Tekniska för genomgång av avtal.
E gruppen kommer att gå minus då beslutet har dubblats från 4dygn till 8dygn i månaden vilket
planerats till varannan helg samt en vardagkväll i veckan/månad.
LSS bostad
Lärkparken: På lokalkostnader finns ett minus på 65 000:- Detta tack vare att alla lägenheter inte är
uthyrda. Det är en lägenhet som står tom på andra våningen. På övriga kostnader finns ett mins på
44 700:- på grund utav betalda fakturor för installation av brandlarm i nya lägenheter på våning 2 samt
månadsprov brandlarm. Även kostnader för flytt och städhjälp.
Barn korttids
Nytt beslut kommer under sommaren vilket vi planerar för redan nu, beslutet gäller 12 dygn/mån
vilket gör att vi under hösten kommer att använda hela personal styrkan på kortis vilket vi tidigare inte
behövt.
Pool
Prognosen kommer ligga på ett minus då vissa kostnader som APT, utbildning, sjukdom osv debiterar
kostnad för de anställda.
Personlig assistans
Två nya beslut kommer skapa ett stort minus i prognosen. Detta är en kostnad som inte finns
medräknat i budget.
Äldreomsorg
Korttidsvård
Det är svårt att planera verksamheten på Korttids bemanningsmässigt. Vi har extrapersonal insatt vid
behov, och följer upp behovet kontinuerligt. Under sommaren har vi haft extrapersonal insatt varje dag
morgon och kväll, för att klara hög vårdtyngd, detta är medräknat i prognosen.
Pool
Arbetet med att fördela kostnaderna för pool i övrig verksamhet och de kostnader som ska belasta
detta konto fortsätter.
Humlegården Somatik och 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. Detta har skett i samråd med äldreomsorgschef.

5 Väsentliga personalförhållanden
Individ och familjeomsorg
Ledning Fortsatt ansträngd personalsituation på grund av föräldraledigheter och oplanerad frånvaro i
form av långtidssjukskrivning.
Barn och familj Konsultuppdragen avslutade. Löser pågående föräldraledigheter med intern
omfördelning av personal.
Ekonomiskt bistånd Lånar under hösten ut personal till Barn och familjeutredarsidan.
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Funktionshinderomsorg
Stora svårigheter att rekrytera kompetent och erfaren personal inför sommaren vilket leder till längre
inskolningar än tidigare. På sommaren blir vi extra sårbara eftersom vi behöver ha så mycket vikarier i
verksamheterna.
Äldreomsorg
Har varit en relativ lugn sommar. En del avhopp har resulterat i rekrytering och inskolningar.
Sjukfrånvaro dag 1–59 i %
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

IFO

0,49

1,21

2,7

3,06

0,48

3,68

3,99

Integration

16,92

6,62

20,57

11,56

9,54

2,70

0,47

FHO

11,91

9,42

7,03

5,41

4,59

11,82

8,48

ÄO

13,04

12,27

10,13

7,35

9,68

6,40

6,02

Hela förv.

12,98

11,43

10,05

8,45

8,85

6,15

4,74

Hela
kommun

9,75

10,22

8,15

7,35

7,66

7,43

4,83

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

6 Förväntad utveckling
Den demografiska utvecklingen med en 50 % volymökning av äldreomsorgen de kommande 10 åren
är välkänd. Några lagändringar som underlättar den utmaningen är inte i sikte. De statsbidrag som ges
kräver motsvarande kostnadsökningar utöver den vanliga verksamheten. Tydliga signaler finns att
statsbidrag till vård och omsorg dessutom blir lägre nästa år och att kommunen kan behöva betala
tillbaka en del av de statsbidrag vi erhållit i år.
Omställningsprocessen till nära vård (nära hälsa) berör till största delen regionens sjukvård men även
kommunen kommer att påverkas kraftigt och processen är en av flera nödvändiga förutsättningar för
att sjukvård och omsorg ska klara den demografiska utmaningen.
Antalet orosanmälningar över barn och unga fortsätter att öka. Den ökande långtidsarbetslösheten
innebär att fler blir långvarigt beroende av försörjningsstöd och fler blir hänvisade till daglig
verksamhet då antalet vuxna med någon form av diagnos samtidigt ökar. Kompetensförsörjningen
kommer fortsatt vara svår då vårt behov som arbetsgivare inte matchar de arbetslösa eller
utbildningsväsendets slutprodukter. Någon fungerande arbetsmarknadspolitik som inkluderar
kvalitativa utbildningar till våra bristyrken har inte funnits på flera år och är ej heller i sikte.
EU:s stängda gränser innebär att flyktingmottagande de kommande åren kommer att vara mycket lågt
vilket på sikt kommer att öka arbetskraftsbristen inom sektorer där daglöneliknande system av tillfällig
arbetskraftsimport inte fungerar.
Arbetsförmedlingens förändringsprocess kommer att påverka integration, försörjningsstöd och
kompetensförsörjning. Dock oklart hur och åt vilket håll.
Den statliga detaljstyrningen som är kortsiktig och nyckfull kommer att öka de kommande två åren då
det är valår. Detta ställer större administrativa krav på verksamheten. Nämndens ekonomiska
underskott kommer att mångdubblas de kommande åren och kvalitén i verksamheten kommer att
försämras.
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7 Det här är vi extra stolta över
Individ och familjeomsorg
Barn och familj Fortsätter att genomföra LVU förhandlingar utan juridiska ombud.
Gott samarbete i gruppen och stort ansvarstagande för kvalitet i arbetet
Ekonomiskt bistånd Fortsatt gott samarbete i gruppen och en positiv inställning till att stötta
varandra.
Funktionshinderomsorg och Äldreomsorg
Områdeschef är mycket stolt över enhetschefernas ledarskap. De har med stort engagemang funnits på
plats för medarbetarna samt brukarna. Utan deras fantastiska arbete hade inte verksamheterna fungerat
så bra med alla utmaningar, då inte bara under pandemin.
Vi har under sommaren haft väldigt duktiga vikarier som tagit stort ansvar för verksamheten genom att
vara flexibla och lösningsfokuserade när vårdtyngden varit hög.
Integration
Boendeenheten Atlas
Planerade sommaraktiviteter genomfördes.
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Bilaga 1.
Soc 2107 exkl projekt.

Kod
Ansvar

70100000
71110000
71120000
71130000
71210000
71220000
71230000
71231000
71240000
71250000
71310000
71321000
71322000
71323000
71331000
71332000
71341000
71342000
71343000
71350000
71351000
71371000
71372000
71380000
71390000

Ansvar

Socialnämnden
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
Trygghetsboende
Sävstagår
Ledsagar- och
avlösarserv

Ack utfall

Ack budget

Jan 21 - Juli
21

Jan 21 - Juli
21

588 412

625 881

11 615 781
118 749
16 200

9 230 598
223 404
51 914

10 146 418

9 823 694

7 597 693
8 448 623
428 386
3 884 848

6 384 801
8 772 832
583 300
2 796 632

1 917 031
1 920 270

2 560 687
2 192 041

2 031 119
2 762 955

Årsbudget
Avvikelse
mot
budget
Nämnd
och
37 469 förvaltning
minus 2
-2 385 183 207 tkr
104 655
35 714
-322 724 IFO
minus 1
-1 212 891 501 tkr
324 209
154 914
-1 088 216

Jan 21 - Dec
21

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

1 873 623
2 771 572

643 656
271 771 FHO
minus 27
-157 496 tkr
8 616

2 493 879
1 285 462
1 263 865

2 572 353
1 503 012
1 132 185

78 474
217 549
-131 680

4 410 000
2 576 739
1 941 000

2 468 442

2 122 061

-346 381

3 638 027

409 756

560 843

151 086

961 500

1 270 976
8 607 905

1 285 628
8 536 753

14 652
-71 152

2 204 060
14 635 270

202 745
4 550 712
156 276

264 235
4 441 724
79 500

61 490
-108 988
-76 776

453 000
7 614 819
136 293

-19

0

19

0

11 323

72 912

61 589

125 000

3 212 108
4 751 537
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Ledning/Administration

2 740 215

Admin ÄO
Sjukvård
Paramedicin
Tekniska hjälpmedel
Humlegården Demens
Humlegården
71442000
Skräddaren/Vä
71443000
Ekgården
Humlegården Somatisk
71444000
avde
71450000
Natt
71460000
Korttidsboende
71471000
Hemtjänst Söder
71471/7001 Larm
71472000
Hemtjänst Norr

934 545
5 678 578
2 006 457
1 296 863
6 710 010

ÄO inkl
5 552 929 2 812 714 hemtjänst
plus 5 633
948 446
13 900 tkr
6 554 340
875 761
2 101 630
95 173
1 170 503 -126 360
6 268 691 -441 319

-75 774
4 334 717

0
5 082 365

71410000
71411000
71420000
71430000
7143/7002
71441000

71473000
71474000
71475000
71476000
71479000
71481000
71482000
71490000
71510000

Hemtjänst Demens
Hemtjänst gemensamt
Hemtjänst City
Hemtjänst Service
Hemtjänst Natt
Dagvård
Demensdagvård
Pool ÄO
Ledning/Adm UI

71522000
71524000
71531000
Totaler

Pegasus
Atlas/Villan
Integrationsenhet

3 344 263
6 896 422
1 717 235
43 520
150 568
476 561
397 340
15 567 071
-29 246
-308 531
-64
501 518
535 091
1 280 895
46 190
28 506
-131 420
73 581
128 412 918

75 774
747 649

9 519 850
1 626 000
11 236 653
3 603 000
2 006 691
10 746 942
0
8 713 124

3 236 148 -108 115
5 548 000
7 995 876 1 099 454
13 708 000
2 267 882
550 647
3 888 020
0
-43 520
0
57 747
-92 821
99 000
0 -476 561 Hemtjänst
0
plus 1 330
0 -397 340 tkr
0
17 476 543 1 909 472
29 961 500
0
29 247
0
1
308 532
0
0
64
0
551 219
49 701
945 000
597 299
62 208
1 024 000
0 -1 280 895
0
0
-46 190 Integration
0
minus 17
0
-28 506 tkr
0
0
131 420
0
0
-73 581
0
130 323 804 1 910 884
223 425 000
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

Sn §

104 (x)

SN 2021/222

Kompletterande äskande om utökad ram för att få ta del
av de generella statsbidrag som utgår som kompensation
till kommunen för nya ansvarsområden inom
socialtjänsten
Förslag till beslut
1. Socialnämnden äskar att kommunfullmäktige ökar ut nämndens budgetram från och
med 2022 med 33 000 kr.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden får genom beslut i riksdagen nya ansvarsområden vilka får en symbolisk
kompensation enligt finansieringsprincipen genom höjt generellt statsbidrag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor, 2021-08-19
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-19
Handläggare

Dag Wallströmer
0151-xxxxxx
Dag.Wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

SN 2021/222

Kompletterande äskande om utökad ram för att få del av
de generella statsbidrag som utgår som kompensation
till kommunen för nya ansvarsområden inom
socialtjänsten
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Socialnämnden äskar att kommunfullmäktige ökar ut nämndens budgetram från
och med 2022 med 33 000 kr
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden får genom beslut i riksdagen nya ansvarsområden vilka får en
symbolisk kompensation enligt finansieringsprincipen genom höjt generellt
statsbidrag.
Ärendets beredning
Ärendet är berett av förvaltningsledningen genom kontakter med Regeringskansliet.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Ekonomichefen påpekar att det är en principfråga hur ändringar i generella
statsbidraget på grund av nya uppdrag ska hanteras i kommunen. Ärendet bör hanteras
i budgetprocessen och fullmäktiges novembersammanträde.
Bakgrund
Socialnämnden får från 2021-07-01 ett obligatoriskt ansvar för insatser som syftar till
att utövare av våld i nära relationer ska upphöra med sin brottslighet. För detta
långtgående ansvar höjs de generella statsbidragen med 60 miljoner kr vilket för
Vingåkers del innebär cirka 60 000 kr.
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Från 2022-01-01 får kommunen en skyldighet att genomföra informationssamtal till
föräldrar som överväger att starta en vårdnadstvist. Efter samtalen ska intyg om
informationssamtal skrivas. För detta kompenseras Vingåkers kommun med cirka
9000 kr.
Samtidigt införs förenklingar av hur faderskap kan bekräftas/fastställas vilket medför
att statsbidraget till Vingåker minskar med cirka 36 000 kr.
Netto utökas det generella statsbidraget till Vingåker således med cirka 33 000 kr för
utökade ansvarsområden för socialnämnden.

Förvaltningens ståndpunkt
I nuläget ligger de utökade statsbidragen kvar hos kommunstyrelsen. Därmed torde
även ansvaret för de genomförda och kommande utökningar av ansvarsområden också
åligga kommunstyrelsen. Socialförvaltningen ser detta som orationellt och mindre
lämpligt då kompetensen inom de aktuella områden, i den mån den i nuläget finns,
ligger hos socialnämnden.
Socialförvaltningen bedömer att minskningen av arbetsuppgifter utifrån det förenklade
faderskapsbekräftelsen motiverar sänkningen av statsbidraget. De tillkommande
uppgifterna är dock kraftigt underskattade kostnadsmässigt. Höjningen av
statsbidraget finansierar knappt ens det utbildningsbehov som finns för frågorna och
än mindre den personaltid som behöver avsättas och tas från andra prioriterade
arbetsuppgifter. Det är då orimligt att Socialnämnden inte ens ska få den symboliska
finansiering som utgår.
Ekonomiska konsekvenser
Socialnämndens budget förstärks med 33 000 kr från och med år 2022 .

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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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.

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 bidrar till att socialnämndens budget
får en minskad obalans

"[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]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Att inte ständigt få nya ansvarsområden utan
resurstillskott gör arbetsvillkoren mer
anständigsa

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[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?

Barn som lever i familjer med våld, barn som lever med separerade föräldrar,
barn som är födda utom äktenskapet.

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 ☒
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På vilket sätt?

Barn som lever i våldsutsatta familjer får en minskad belastning. I övrigt syftar
reformerna till att minska statens kostnader.
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

Sn §

105 (x)

SN 2021/201

Sammanställning klagomål, första halvåret 2021
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av sammanställningen av synpunkter och klagomål och
lägger den till handlingarna.
2. Socialnämnden beslutar att överlämna sammanställningen av synpunkter och
klagomål till kommunstyrelsen och revisorerna för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med gällande internkontrollplan för socialnämnden har förvaltningen gjort en
sammanställning av de klagomål och synpunkter som har inkommit. Detta ska ske
halvårsvis.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor, 2021-08-04
Sammanställning av synpunkter och klagomål inkomna 2021-01-01 – 2021-06-30
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-04
Handläggare

Mesir Taki
0151-192 01
Mesir.Taki@vingaker.se
Diarienummer

SN 2021/201

Sammanställning av synpunkter och klagomål
inkomna 2021-01-01 – 2021-06-30
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1.
2.

Socialnämnden tar del av sammanställningen av synpunkter och klagomål och
lägger den till handlingarna.
Socialnämnden beslutar att överlämna sammanställningen av synpunkter och
klagomål till kommunstyrelsen och revisorerna för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med gällande internkontrollplan för socialnämnden har förvaltningen gjort
en sammanställning av de klagomål och synpunkter som har inkommit. Detta ska ske
halvårsvis.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av socialförvaltningen, i samråd med nämndservice.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att socialnämnden tar del av sammanställningen och lägger den
till handlingarna, samt att den skickas till kommunstyrelsen och revisorerna för
kännedom.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt.
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Sammanställning av synpunkter och klagomål inkomna 2021-01-01 – 2021-06-30
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.
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.

Klagomålshanteringen är ett viktigt verktyg
för att utveckla verksamheten och strävan i
att förbättra den kommunala servicen.

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.

Klagomålshanteringen är ett viktigt verktyg för att
utveckla verksamheten och strävan i att förbättra den
kommunala servicen samt för respektive brukares
hälsa och välbefinnande.
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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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SN 2021/201
Sammanställning av synpunkter och klagomål inkomna 2021-01-01 – 2021-06-30
Dnr

Enhet/
Verksamhet

Beskrivning av
klagomål/synpunkter

Besvarat

SN 2021/7

Hemtjänst

Ja

SN 2021/22

Ja

Ja

SN 2021/64

Hälso- och
sjukvården
IFO

Ja

Ja

SN 2021/69

Daglig verksamhet

Ja

Ja

SN 2021/79

IFO

Ja

Ja

SN 2021/109

IFO

Ja

Ja

SN 2021/111

Särskilt boende

Ja

Ja

SN 2021/115

IFO

Ja

Ja

SN 2021/139

IFO och
äldreomsorgen

Ja

Ja

SN 2021/146

Särskilt boende

Ja

Ja

SN 2021/148

Hälso- och
sjukvården

Ja

Ja

SN 2021/164

IFO

Klagomål om vård av
hemtjänstmottagare med
demenssjukdom
Klagomål om synpunkter på hälsooch sjukvården som ej har besvarats
Klagomål om upplevda brister i
hantering av uppgifter och brister
gällande bemötande
Överlämnat klagomål av IVO om
upplevd tvångsvaccinering
Överlämnat klagomål av IVO om
upplevd felbehandling av IFO mot
vårdnadshavare
Överlämnat klagomål av IVO om
upplevd brist i inhämtning av
information i samband med
handläggningen av ett
utredningsärende
Klagomål om upplevd brist i
kommunikation med brukare
Överlämnat klagomål av IVO om
handläggningen av ett
utredningsärende
Klagomål om hantering och
bemötande i samband med
tillhandahållande av hjälpmedel
Klagomål om hanteringen av
brukares behov och säkerhet
Klagomål om hanteringen av
begäran om ett akut
sjuksköterskebesök
Överlämnat klagomål av IVO om
handläggningen av ett
utredningsärende

Diskussion förd
med berörd
personal
Ja

Ja

Ja
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

Sn §

106 (x)

SN 2021/171

Förslag till remissvar på betänkandet Ombuds tillgång till
vård- och omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att anta förslaget till remissyttrande och överlämnar det till
Socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
SOU 2021:39 föreslår att ombud lättare ska få del av vård- och omsorgsuppgifter om
någon de företräder samt att det ska bli enklare att digitalt få ut uppgifter om
vårdpersonals behörighet ur det nationella behörighetsregistret. Kommunen är positiv
till förslagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor, 2021-06-30
Förslag till remissyttrande
Beslutet skickas till
Regeringskansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-06-30
Handläggare

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

KS 2020/xxx

Förslag till remissyttrande SOU 2021:39 Ombuds tillgång
till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Socialnämnden antar förslaget till remissyttrande och överlämnar det till
Socialdepartementet
Sammanfattning av ärendet
SOU 2021:39 föreslår att ombud lättare ska få del av vård- och omsorgsuppgifter om
någon de företräder samt att det ska bli enklare att digitalt få ut uppgifter om
vårdpersonals behörighet ur det nationella behörighetsregistret. Kommunen är positiv
till förslagen.
Ärendets beredning
Ärendet är endast berett av förvaltningsledningen
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Förslagen finns i utredningens slutbetänkande. Tidigare har viktigare förslag om
sammanhållen dokumentation inom vård- och omsorg presenterats.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen är positiv till om lagstiftningen på någon punkt anpassas till
verkligheten. Patientsäkerheten kommer att förbättras av de båda förslagen.
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Ekonomiska konsekvenser
Vare sig remissyttrandet eller utredningens förslag bedöms ge några ökade eller
minskade kostnader.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förslag till remissyttrande

Beslutet skickas till

s.remissvar@regeringskansliet.se
s.fs@regeringskansliet.se
i dels wordformat dels PDF

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.

"[Klicka och skriv]"

"[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]"

Ökad patientsäkerhet kan leda till förbättrad hälsa
hos vissa individer
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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]"

"[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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Socialdepartementet
s.remissvar@regeringskansliet.se

s.fs@regeringskansliet.se

Remissyttrande
SOU 2021:39 Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och
förenklad behörighetskontroll inom vården

VK400S v1.0 040416 L:\Socialutskott\Handlingar Su 2021\Handlingar Su 2021-08-18\Förslag till remissvar på betänkandet Ombuds tillgång
till\Remissyttrande.docx

Inledning
Nuvarande vårdstruktur och lagstiftning är illa anpassade till det faktum att en stor
del av de patienter som har störst behov av sjukvård och omvårdnad har stora
kognitiva svårigheter på grund av demenssjukdom. Om Sverige ska klara en
anständig äldreomsorg, under den 50 % ökning av behoven som kommer under
2020-talet, krävs en lagstiftning som stöder förutsättningarna för en trygg och
säker vård istället för att motverka den.
Utredningens delbetänkande innehöll viktiga förslag som kan leda till en
säkrare vård bland annat större möjligheter till en sammanhållen dokumentation.
Det dokumenteras idag allt för mycket på allt för många olika ställen vilket leder
till att allt för lite av dokumentationen faktiskt är användbar och därför inte
utnyttjas. En stor del av dokumentationen styrs också av annat än vårdens och
patientens behov.
Ännu 30 år efter Ädelreformen måste kommunal personal skilja på HSL
och SoL dokumentation vilka kompletteras med information i olika klinikers och
vårdcentralers journaler. Lagstiftaren har inte ens kunnat besluta om gemensamma
arkiverings och gallringsregler för den kommunala äldreomsorgens olika
journaltyper.

Ombuds möjligheter att ta del av vissa patientuppgifter
Utredningens förslag om ökade möjligheter för ombud att få del av
patientuppgifter är ett litet men nödvändigt steg mot ett regelverk anpassat efter
verkligheten. Kommunen tillstyrker det förslaget.
Förenklad behörighetskontroll av personal inom vården

1 (2)
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Större delen av utredningen behandlar förslaget om en förenklad tillgång till
registret över Hälso- och sjukvårdspersonal och dess behörighet. Kommunen
delar utredningens bedömning att en förbättrad tillgänglighet till registret kommer
att förbättra patientsäkerheten. Kommunen tillstyrker därför även detta förslag.
Kommunen vill även poängtera den del av utredningen som handlar om
behörighetsregistrets eventuella roll som underlag för krigsplacering i
totalförsvaret. Kommunerna har ju i praktiken fått hela ansvaret för civilförsvaret
och en stor del av totalförsvaret utan att på något sätt fått resurser eller
befogenheter att kunna leva upp till ansvaret. Givetvis krävs någon form av
nationellt register över krigsplaceringar så att inte individer blir placerade av flera
myndigheter på olika ställen som utredningen påpekar.

Robert Skoglund
Ordförande
Socialnämnden Vingåkers kommun
Dag Wallströmer
Socialchef
Vingåkers kommun
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

Sn §

107 (x)

SN 2020/99

Uppföljning av införandet av kommunalt bostadstillägg
inom LSS
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och att överlämna den till
kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har på kommunfullmäktiges uppdrag följt upp det första året med
kommunalt bostadstillägg inom LSS och servicebostaden på Lärkparken.
Enligt förvaltningen har bostadstillägget fungerat väl, varit administrativt enkelt och
fyllt sina syften.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor, 2021-05-10
Uppföljning av införande av kommunalt bostadstillägg
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-05-10
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

SN 2020/99

Uppföljning av införandet av kommunalt
bostadstillägg inom LSS
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och att överlämna den till
kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen har på kommunfullmäktiges uppdrag följt upp det första året
med kommunalt bostadstillägg inom LSS och servicebostaden på Lärkparken.
Enligt förvaltningen har bostadstillägget fungerat väl, varit administrativt enkelt
och fyllt sina syften.
Ärendets beredning

Enhetschef inom LSS, förvaltningens kontaktekonom, ledningsstöd och
gruppledare för ekonomigruppen på Ifo har varit delaktiga i uppföljningen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15:
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till socialnämnden att följa upp beslutet
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om att införa kommunalt bostadstillägg utifrån ekonomin, om det administrativa
arbetet har minskat och om det blev en större transparens gällande utgifter. Detta
ska återrapporteras till kommunfullmäktige om ett år.
Förvaltningens ståndpunkt

Bostadstillägget har fungerat mycket väl. Varit lätthanterat administrativt och det
har fyllt sina syften att brukare ska ha råd att bo i servicebostaden och inte behöva
söka ekonomiskt bistånd. Kostnaden för LSS-boendet bokförs också som LSS
kostnad och inte som försörjningsstöd vilket bidrar till transparens.
Ekonomiska konsekvenser

Någon form subvention av hyran är nödvändig i nyinrättade LSS-bostäder på
grund av den stora mängden myndighetskrav. Genom bostadstillägget sker den
subventionen på ett ekonomiskt effektivt sätt.
Bilagor
1.
2.
3.
4.

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Uppföljning av införande av kommunalt bostadstillägg

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

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.

.
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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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"[Klicka och skriv]"

Även personer med funktionshinder har råd med
boende
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.

"[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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Uppföljning av kommunalt bostadstillägg
Uppdrag
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15:
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till socialnämnden att följa upp beslutet
om att införa kommunalt bostadstillägg utifrån ekonomin, om det administrativa
arbetet har minskat och om det blev en större transparens gällande utgifter. Detta
ska återrapporteras till kommunfullmäktige om ett år.
Bakgrund
Med den uppsjö av okoordinerade krav som ställs på bostäder med särskild
service av LSS-lagen, Socialstyrelsen, Plan och bygglagen, räddningstjänsten,
miljömyndigheter, hälsovårdsmyndigheter, arbetsmiljöverket med flera finns idag
ingen möjlighet att inrätta sådana bostäder där de boende kan stå för hela
fastighetskostnaden. För att möjliggöra en ny servicebostad som lever upp till
myndighetskraven föreslogs därför att ett kommunalt bostadstillägg riktat till
denna grupp skulle införas.
En annan lösning är att kommunen sätter så låga hyror att de boende kan betala
dem utan kommunalt bostadstillägg. Ändras reglerna för det statliga
bostadstillägget så kan den lösningen dock innebära ekonomiska nackdelar.
En tredje lösning är att sätta den hyra som behövs och sedan godkänna den
boendekostnaden vid ansökan om försörjningsstöd. Nackdelen med den
lösningen är att den tvingar personer att söka försörjningsstöd konstant vilket
framstår som krångligt för såväl individen som kommunen.
I verkligheten blev lösningen en blandning av de två första modellerna då det
visade sig att huset hade presumtionshyror vilket gör att hyrorna inte kan höjas till
den nivå som behövs för att täcka kostnaderna för brandskyddsåtgärder etc. fullt
ut. Detta påverkar dock inte kommunens totalkostnad.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Utfall
Samtliga 5 lägenheter blev snabbt uthyrda. En tillfrågad brukare valde att inte
flytta med på grund av den höga hyran och valde istället att få insatsen
boendestöd.
Ingen av de fem boende har under året behövt söka försörjningsstöd.
Administrativt har hanteringen varit mycket enkel där Taxenämnden på hyresavin
lägger in en minuspost för bostadstillägget.
Även i stort har servicebostaden varit en sådan framgång att den till sommaren
utökas till 10 platser. Populariteten gör att behovet av ytterligare en gruppbostad
sannolikt skjuts framåt i tiden.
Ekonomi för 5 lägenheter
Kommunen betalar i blockhyra per år:
De boende betalar i hyra per år
Kostnaden för bostadstillägget är per år
Direkt subvention av hyran
Återbetalning ur momssystemet per år

702 624 kr
590 916 kr
107 340 kr
111 708 kr
146 016 kr

Kommunal nettokostnad per år för 5 lägenheter: 73 032 kr förutsatt att alla
lägenheter är uthyrda
Sammanfattande bedömning
När väl förutsättningarna och rutinerna för bostadstillägget var på plats har det
fungerat smidigt och enkelt för såväl kommunen som för brukarna. Förvaltningen
bedömer fortfarande att den valda vägen är den bästa såväl ekonomiskt,
administrativt som pedagogiskt.
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

108 (x)

Sn §

SN 2021/55

Svar på motion om att införa FUT funktion
Förslag till beslut
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen,
Sammanfattning av ärendet
Motionären (M) föreslår att det på prov under två år inrättas en tjänst för att minska
bidragsfusk.
Socialutskottet ändrade Förslag till beslut från:
Socialnämnden överlämnar förslaget till svar på motionen till kommunfullmäktige.
Till:
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor, 2021-08-19
Motionssvar FUT handläggare
Motion FUT
Su 2021-09-01, § 279
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-19
Handläggare

Dag Wallströmer
0151-xxxxxx
Dag.Wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

SN 2021/55

Svar på motion om införande av FUT funktion
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Socialnämnden överlämnar förslaget till svar på motionen till kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Motionären (m) föreslår att det på prov under två år inrättas en tjänst för att minska
bidragsfusk.
Ärendets beredning
Ärendet är berett av socialförvaltningens stab och innehållet är avstämt med Chef och
gruppledare i individ- och familjeomsorgen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund

Förvaltningens ståndpunkt
Det är ytterst viktigt att bekämpa olika former av bidragsfusk oavsett typ av bidrag då
det dels är en kostnad och dels undergräver legitimiteten även för nödvändiga bidrag.
Förvaltningen tror inte att en heltidstjänst är lönsam och ser ett stort antal andra
områden som mer angelägna att prioritera för socialnämnden.
Ekonomiska konsekvenser
En FUT handläggare kommer att minska kostnaderna för en del bidrag men innebär
samtidigt i sig en ökad kostnad.
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Motionssvar FUT handläggare
Motion FUT
Vingåker 2021-08-19

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

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.

Då socialnämnden tror att kostnaden för en
handläggare överstiger de bidragsfusk som
kan minska är ett avslag på motionen ett
bidrag till en budget i balans.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.

169

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.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[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]"

"[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?

Alla barn i kommunen då det berör kommunens ekonomi

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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Motion
Flera kommuner har infört en funktion som har till uppgift att jobba med
misstänkt bidragsfusk. En så kallad FUT funktion (felaktiga utbetalningar)
Som ett exempel har Eskilstuna infört detta. På 6 månader har det arbetet
lett till 50 återkravsärenden och 30 polisanmälningar om bidragsfusk.
Systemet med att ha FUT handläggare är att handläggarna slipper ta
diskussionen med klienten.
Vid misstanke skickar handläggaren ärendet till FUT handläggaren.
FUT handläggaren ska också göra stickprover.
FUT handläggaren ska även ha samarbete med Polisen, Kronofogden,
Försäkringskassan och andra myndigheter.

Moderaterna föreslår med hänvisning till ovanstående:
Att Vingåkers kommun skyndsamt inför en FUT funktion med en
projektanställning av 2år.

Vingåker 20201201
Charlotte Prennfors
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Svar på motion om att införa FUT funktion
Motionen

Flera kommuner har infört en funktion som har till uppgift att jobba med misstänkt bidragsfusk. En så kallad
FUT funktion (felaktiga utbetalningar)
Som ett exempel har Eskilstuna infört detta. På 6 månader har det arbetet lett till 50 återkravsärenden och 30
polisanmälningar om bidragsfusk.
Systemet med att ha FUT handläggare är att handläggarna slipper ta diskussionen med klienten.
Vid misstanke skickar handläggaren ärendet till FUT handläggaren.
FUT handläggaren ska också göra stickprover.
FUT handläggaren ska även ha samarbete med Polisen, Kronofogden, Försäkringskassan och andra myndigheter.
Moderaterna föreslår med hänvisning till ovanstående:
Att Vingåkers kommun skyndsamt inför en FUT funktion med en projektanställning av 2år.
Vingåker 20201201
Charlotte Prennfors
Inledning

För att behålla legitimiteten i välfärdssystemen är det nödvändigt att de fungerar som lagstiftaren
avsett. Det gäller både utgiftssidan, att bidrag och transfereringar och annat stöd går till dem som
behöver det, och intäktssidan att de som har förmåga solidariskt bidrar till finansiering.
På senare år har några typer av organiserat bedrägeri uppmärksammats nationellt.
Assistansersättning, VAB och nu senast stöd till företag på grund av pandemin. Fusk med
assistansersättning kan även drabba kommuner och där kan det snabbt bli relativt stora belopp.
Socialnämnden tolkar motionen som att den enbart handlar om kontroll av ekonomiskt bistånd.
Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd kan delas in i två huvudkategorier. En sällsynt men
allvarlig kategori där personal genom bedrägeri betalar ut till sig själv eller närstående och en
vanligare kategori där en klient får felaktig utbetalning utifrån uppgivande av oriktiga uppgifter.
Socialnämnden i Vingåker hanterar cirka 250 myndighetsbeslut om ekonomiskt bistånd varje
månad. Det är otvivelaktigt så att det kan förekomma felaktiga utbetalningar, både sådana som
beror på slarv/okunskap hos den sökande och medvetna felaktigheter. Exempel på medvetna
bedrägerier är:
•
•
•

Uppgivande av fel hushållsbild, att t.ex. mannen i ett hushåll är skriven på annan adress
än familjen men i verkligheten bor med denna.
Innehav av kapital eller tillgångar som ej uppges, t.ex. bilar, kontanter,
banktillgodohavanden.
Inkomster från svartjobb.
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•

Att klienten inte befinner sig i landet.

De tre första typerna är svåra att komma åt.
Genom att handläggarna i Vingåker fortfarande träffar en stor del av dem som söker ekonomiskt
bistånd är risken här för den fjärde typen lägre än vid handläggning som sker enbart på distans.
De fall av bidragsbrott eller försök till bidragsbrott som upptäcks polisanmäls. Få av dessa
anmälningar leder vidare.
Nuvarande kontroller

Utgifter för hyra, sjukvård, försäkringar etc. ska styrkas med avtal/kvitton.
Sedan några år har handläggarna tillgång till en digitaliserad kontrollfunktion, SSBTEK, där
ersättningar från Försäkringskassan, arbetsförmedling/A-kassa, CSN kontrolleras varje månad.
Därmed har kontroller förenklats betydligt.
Sedan något år har samverkan med Vårdcentralen utvecklats med tätare dialog kring de individer
som upplever hälsoproblem som ett hinder för självförsörjning.
Enligt kommunens riktlinjer för försörjningsstöd ska följande dokument uppvisas:
1.Legitimation (vid förstagångsbesök)
2.Inkomstspecifikationer för de senaste två månaderna. För gifta/sambo uppvisas bådas
inkomstspecifikation. Som inkomst räknas: lön efter skatt, pension efter skatt, ersättning från
Försäkringskassa såsom underhållsstöd, barnbidrag, flerbarnstillägg, föräldrapenning, vårdbidrag
(arvodesdelen), livränta, sjukpenning, aktivitetsstöd, bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning,
etableringsersättning och bostadsersättning, studiebidrag, studiemedel, studielån, skatteåterbäring
3.Vid sjukdom: Läkarintyg och utbetalningsbesked från Försäkringskassan.
4.Vid arbetslöshet: Ifylld aktivitetsrapport från Arbetsförmedling samt beslut om a-kassa
5.Hyreskontrakt/avi och kvitto från senast inbetalda hyra.
6.Ev. avbetalningskontrakt, lånehandlingar samt kvitto på betalda skulder och utgifter.
7.Uppgift om kapitaltillgångar, bankmedel, bil, fastighet, samt deklaration.
8.Beslut från Försäkringskassan angående bostadsbidrag.
9.Ifylld blankett ”Ansökan om ekonomiskt bistånd”
10.Kontoutdrag på samtliga tillgodohavanden
11. Underlag för självdeklaration.
Detta gäller oavsett om ansökan sker i pappersform eller digitalt.
Sänkta kostnader för ekonomiskt bistånd

Socialnämnden anser att det finns andra möjligheter att sänka kostnaderna för försörjningsstöd
genom andra åtgärder än att fokusera på bidragsbrott.
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•

•
•

En ökad möjlighet att snabbt kunna ta beslut om och bevilja korta utbildningar som t.ex.
truckkort, städutbildningar etc. Den formella vägen via arbetsförmedlingen tar mycket
lång tid och under tiden är individen helt eller delvis hänvisad till försörjningsstöd.
En ökad möjlighet att direkt ställa krav på deltagande i olika former av kompetenshöjande
verksamhet på heltid.
En ökad möjlighet att snabbt, tätt och effektivt följa upp och stödja individens
arbetssökande, rehabilitering eller andra åtgärder för att bli självförsörjande.

Ovanstående arbetssätt och åtgärder kräver även de resurstillskott.
Socialnämndens bedömning

Socialnämnden är tveksam till om en FUT funktion rent ekonomiskt är lönsam i en kommun av
Vingåkers storlek. Om Fullmäktige vill skjuta till resurser för att inrätta en FUT funktion så är
socialnämnden positiv till att det är en prövotid på två år. Det ska dock observeras att efter
förändringarna i arbetsrätten leder en tvåårs projektanställning automatiskt till
tillsvidareanställning.
Socialnämnden har i budgetprocessen lyft fram ett antal behov som nämnden bedömer som mer
angelägna men som Kommunfullmäktige sagt nej till:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Möjligheter att införa språktester vid nyanställning
Olika stödinsatser för att förbättra svenska kunskaper hos redan anställd personal.
Rekryteringsstöd.
Budgeterade löner till befintliga handläggare
Skyddsmateriel för att förhindra smittspridning
Fastighetskomptens
Större tillgång på arbetsledning
Utökad internutbildning, tex basala hygienrutiner, svenska, dokumentation, HLR
Utökning av daglig verksamhet LSS pga kraftig ökning av antalet brukare
Förstärkning av hemtjänsten på grund av fler äldre invånare
Ökad bemanning på gruppbostaden Hjortgränd av arbetsmiljöskäl
Utökad bemanning på äldreomsorgens särskilda boende för att uppnå bättre kvalité.
Bättre schema och en realistisk möjlighet att hålla budget.
Ökad tillgång till arbetsterapeut bland annat för att kunna sänka kostnader för
bostadsanpassningar

Socialnämnden har tidigare år även pekat på möjligheten att bättre säkerställa att alla möjligheter
tillvaratas då det gäller att återsöka kostnader från Migrationsverket och att söka och redovisa
statsbidrag.
Socialnämnden ser hellre att kommunfullmäktige ger budgetförutsättningar för att genomföra
något av ovanstående beskrivna behov, och prioriterar samtliga dessa högre än införandet av en
FUT funktion. Om kommunfullmäktige beslutar att införa en FUT-funktion riktad mot
försörjningsstöd bör denna vara placerad inom socialförvaltningen då sekretessproblem annars
blir omfattande.
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Socialutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-01
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Su § 279

SN 2021/55

Svar på motion om att införa FUT funktion
Socialutskottets beslut
Förslag till Socialnämnden
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Motionären (M) föreslår att det på prov under två år inrättas en tjänst för att minska
bidragsfusk.
Yrkande
Ordförande gör ett ändringsyrkande, att ändra från Socialnämnden överlämnar
förslaget till svar på motionen till kommunfullmäktige till Socialnämnden föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer följande förslag till propositionsordning, förslag till beslut mot
ändringsyrkandet.
Ordförande finner att socialutskottet beslutar enligt ändringsyrkandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor, 2021-08-19
Motionssvar FUT handläggare
Motion FUT

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

180

vingaker.se

Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

109 (x)

Sn §

SN 2021/221

Förslag till remissyttrande SOU 2021:37 – Stärkt rätt till
personlig assistans
Förslag till beslut
1. Socialnämnden överlämnar remissyttrandet till Regeringskansliet.
Sammanfattning av ärendet
Utredningen föreslår en rad ändringar för personlig assistans enligt LSS bland annat
gällande sjukvård, grundläggande behov och assistans till barn.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor, 2021-08-19
Remissyttrande
SOU 2021:37 – Sammanfattning
Beslutet skickas till
Regeringskansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2021-08-19
Handläggare

Dag Wallströmer
0151-xxxxxx
Dag.Wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

SN 2021/221

Förslag till remissyttrande SOU 2021:37 Stärkt rätt till
personlig assistans
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Socialnämnden överlämnar remissyttrandet till Regeringskansliet
Sammanfattning av ärendet
Utredningen föreslår en rad ändringar för personlig assistans enligt LSS bland annat
gällande sjukvård, grundläggande behov och assistans till barn.
Ärendets beredning
Ärendet är berett av socialförvaltningens stab och innehållet är avstämt och justerat
utifrån samtal med LSS-handläggare, enhetschef för personlig assistans och
ledningsstöd.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Personlig assistans har haft en mycket kraftig kostnadsökning sedan reformen
infördes. På senare år har såväl den allt hårdare bedömningen som ett antal grova
bedrägerier inom assistans uppmärksammats.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen är i grunden positiv till att regelverket blir tydligare och mer
förutsägbart samt att en något generösare tolkning av grundläggande behov införs.
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Ekonomiska konsekvenser
Utredningen förutser att förslagen totalt sett kommer att leda till högre kostnader för
staten och något sänkta kostnader för kommunerna. Förvaltningen menar att detta
endast till en mindre del återställer den kostnadsbild som fanns inledningsvis och att
det inte bör bli aktuellt att nu justera ned statsbidragen då dessa inte alls har höjts
under de 20 år då kostnader konsekvent har skjutits från stat till kommuner för
personlig assistans.

Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Remissyttrande
SOU 2021:37 - Sammanfattning
Vingåker 2021-08-19

Beslutet skickas till

s.remissvar@regeringskansliet.se
s.fs@regeringskansliet.se

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.

Enligt utredningens förslag ska minskade
kostnader för kommunerna kompenseras
genom sänkta statsbidrag. Remissyttrande
motsätter sig en sänkning av statsbidragen.

Tydligare regelverk för personlig assistans
till barn kan gynna de barnen

"[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]"

Att några ler kan få tillgång till personlig assistans
gynnar deras välbefinnande.
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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]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

188

vingaker.se

8 (9)

"[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?

Ev barn med personlig assistans

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

Socialdepartementet
s.remissvar@regeringskansliet.se

s.fs@regeringskansliet.se

Remissyttrande
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SOU 2021:37 Stärkt rätt till personlig assistans
Inledning
Personlig assistans var en mycket viktig reform när lagstiftningen infördes för de
personer som är beroende av omfattande stöd i sin vardag på grund av
funktionsnedsättning. Kostnadsutvecklingen har dock varit mycket kraftig vilket
lett till att staten vidtagit en lång rad åtgärder dels genom
ändringar/förtydliganden i olika former av normerande styrdokument och dels
genom en kraftig och tydlig förskjutning i Försäkringskassans bedömningar.
Resultatet har blivit en urholkad stödform som dels drabbar svårt
funktionsnedsatta dels drabbat kommunernas ekonomi då rättspraxis för
personlig assistans enligt LSS inte alls stramats upp på samma sätt som rättspraxis
för personlig assistans enligt SFB.
I de tydligaste exemplen har till exempel andning och födointag inte ansetts vara
grundläggande behov. Samtidigt har numera även rättsväsendet börjat
uppmärksamma en del oseriösa aktörers kriminella utnyttjande av systemet.
Som helhet är kommunen med ovanstående som grund positivt inställd till
merparten av förslagen i utredningen.
Större förutsägbarhet i beslut om personlig assistans
Utredningens ambition är att öka förutsägbarheten vid beslut om personlig
assistans. Detta är mycket välkommet då det av många upplevts som ett lotteri att
bli beviljad assistans eller ej på grund av den ständigt glidande tillämpningen från
Försäkringskassans sida.
Förstärkt stöd vid behov av sjukvårdande insatser.
Sedan personlig assistans infördes har hälso- och sjukvården genomgått mycket
drastiska förändringar. Vårdtiden på sjukhus och antalet sängplatser på sjukhus är
idag bara en bråkdel av vad det var i början av 1990-talet samtidigt som behovet
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av sjukvård ökat kraftigt med allt fler äldre invånare. De långvariga behoven av
sjukvård utförs idag i alla län utom Stockholm av kommunerna då det gäller den
vuxna befolkningen. I ett antal län gäller detta även hemsjukvård av barn- och
unga. Det är ett litet antal barn som är i behov av mycket omfattande sjukvård
dygnet runt. Dessa är slumpmässigt fördelade över landet och ett enda sådant
ärende kan drabba en enskild mindre kommun mycket kraftigt ekonomiskt. Hela
tanken med statlig assistansersättning är kostnaden för de mest stödbehövande
ska fördelas jämnt. Det är bland annat därför mycket positivt om även
sjukvårdsinsatser i högre grad kan räknas in i underlaget för assistansersättning.
Kommunen vill dock poängtera att mycket av den egenvård som idag utförs av
anhöriga och-/eller assistenter utförs på ett patientsäkert sätt. Det finns dock
precis som utredningen beskriver en stor förbättringspotential även i regelverket
kring egenvård så att insatser inte ges som egenvård istället för som hälso- och
sjukvård endast utifrån ekonomiska incitament.
Kommunen är tveksam till utredningens förslag att kräva att alla utförare av
assistans ska ha rutiner för egenvård. Dels har inte alla personer med personlig
assistans behov av den typen av sjukvård/egenvård, dels kan en del brukare
faktiskt utföra sin egenvård själva. Kravet bör därför gälla de utförare som i sin
verksamhet utför egenvård.
Den andra punkten som syftar till att hälso- och sjukvården ska ta större hänsyn
till livsvillkoren ser kommunen mycket positivt på. Det är ytterligare en liten
pusselbit i omställningen till en mer nära vård där vården kommer till de mest
sjuka patienterna istället för tvärtom.
Nya grundläggande behov
Kommunens inställning är att personlig assistans endast är en lämplig insats för de
individer som själva kan styra insatsens utförande. En individ som är helt
oförmögen till detta hamnar i en mycket stor beroendesituation till sina assistenter
och assistansanordnaren med risk för olika former av utnyttjande. Däremot delar
kommunen utredningens uppfattning att olika former av motivation, handledning
till brukaren etc behöver räknas in i många fall där brukaren rent fysiskt kan utföra
vissa moment men saknar förmåga att göra det på eget initiativ. Det handlar ofta
om helt livsnödvändiga delar som att äta och personlig hygien och inte endast från
att skydda brukaren från akut fara.
Som helhet är kommunen mycket positiv till utredningens förslag i dessa delar.
Stärkt assistans för barn
Kommunen är positiv till utredningens förslag att öka förutsägbarheten genom
införande av schabloniserade föräldraavdrag. Det finns även ett stort behov av

2 (4)

192

ytterligare vägledning från normerande myndigheter kring bedömning av assistans
till barn.
Assistans till barn är dock en svår fråga. Ofta är föräldrarna assistenter och det
innebär för dem ingen avlastning men en lösning på problemet att försörja sig.
Det finns en risk att familjerna fastnar i ett beroende av assistansen som
huvudsaklig försörjning vilket kan leda till att när barnet växer upp så försvåras
frigörelsen från föräldrar.
Konsekvenser av förslagen.
Utredningen har gjort beräkningar på kostnader för överskjutning av ansvar från
stat till kommuner sedan 2015. Kommunen menar att denna överskjutning pågått
betydligt längre tid än så utan någon som helst kompensation enligt
finansieringsprincipen. Kommunen menar att utredningen kraftigt underskattar
den förskjutning som under 20 år skett från den statliga assistansersättningen till
kommunala kostnader. Även om utredningen tror att statens kostnader genom de
nu aktuella förslagen kommer att öka och att kommunernas kostnader något
kommer att minska är det mera att se som ett första steg mot att återupprätta den
finansiella fördelning som fanns vid reformens införande. Det saknas därför helt
grund för att justera statsbidragen till kommunerna nedåt med hänvisning till
utredningens förslag och finansieringsprincipen.
Som alla statliga utredningar redovisas de ökade kostnaderna för staten noggrant.
Kommunen protesterar mot att det helt saknas beräkningar på kostnader för
myndighetsutövning hos kommunerna. Kommunens erfarenhet är att
avslagsbeslut leder till mer omfattande handläggning då besluten regelmässigt
överklagas med hjälp av jurister från presumtiva utförare. De nu föreslagna
förändringarna kommer inte endast att leda till behov av ändrade IT-system hos
Försäkringskassan utan även hos 290 kommuner som alla var och en för sig får
står för dessa utvecklingskostnader.

Robert Skoglund
Ordförande
Socialnämnden Vingåkers kommun
Dag Wallströmer
Socialchef
Vingåkers kommun
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Genom de förslag vi lämnar vill vi stärka den personliga assistansen
för barn. Vi vill också ge assistansanvändare förstärkt stöd vid behov
av sjukvårdande insatser. Därutöver vill vi också stärka rätten till
personlig assistans för vissa hjälpbehov som är av stor betydelse för
möjligheten att delta i samhällslivet och leva sitt liv på samma villkor
som andra. Genom förslagen kommer kontinuiteten och förutsägbarheten inom personlig assistans och assistansersättning att öka.
Vårt uppdrag är för det första att se över möjligheten att stärka
rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser, för det
andra att analysera och ge förslag på hur rätten till personlig assistans
för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas och för det tredje att göra
en översyn av hur föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till
personlig assistans kan smalnas av. Nedan sammanfattas våra förslag
och motiven till dessa inom vart och ett av dessa tre områden.

Förstärkt stöd vid behov av sjukvårdande insatser
En del personer som tillhör personkretsen enligt LSS behöver i sin
vardag få hjälp med uppgifter som är av sjukvårdande karaktär. Det
kan handla om allt från att hantera läkemedel eller lägga om sår, till
att sköta en kateter eller hantera andningshjälpmedel. I vissa fall är
riskerna små för att den enskilde ska komma till skada om åtgärden
genomförs felaktigt. I andra fall kan åtgärden vara av sådan karaktär
att ett uteblivet eller felaktigt utförande av uppgiften kan få stora
hälsomässiga konsekvenser för den som får stödet.
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En förändring behövs
Utmärkande för hur sjukvårdande insatser i dag ges till målgruppen
är att det finns förbättringspotential vad gäller trygghet och säkerhet. Ofta utförs de sjukvårdande insatserna genom så kallad egenvård av den enskildes personliga assistenter, vilket innebär att det
inte är hälso- och sjukvårdspersonal som utför åtgärderna. Det är
hälso- och sjukvården som gör bedömningen av om en viss hälsooch sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.
Det finns i dag starka incitament för både den enskilde och för
hälso- och sjukvården att hälso- och sjukvårdsåtgärder utförs som
egenvård bland annat eftersom stödbehovet då kan ligga till grund
för personlig assistans eller assistansersättning. Personlig assistans
gör det möjligt för den enskilde att få ett sammanhållet stöd för de
behov som hen har i sin vardag. Det ger också den enskilde en ökad
möilizhet till siälvbestarnrnande genom att inflvtandet över vem som
ska ge stödet och var stödet ska ges ökar. För hälso- och sjukvården
innebär egenvården att det finansiella ansvaret för utförandet lämnar
hälso- och sjukvården och i stället övergår till staten eller kommunen.
Samtidigt ser vi att det finns betydande brister när det gäller egenvården och egenvård som den enskilde behöver få hjälp att utföra av
någon som gör detta inom ramen för sin yrkesutövning. Bristerna rör
den enskildes medverkan i bedömningen om egenvård men också
andra områden som är av stor betydelse för att insatsen ska vara
trygg och säker. Särskilt allvarligt är detta där ett fel i utförandet kan
få allvarliga konsekvenser för den enskildes liv eller hälsa. Ju mer
komplex och riskfylld åtgärd, desto större risker innebär bristerna.
Det är enligt vår mening oförenligt med ett modernt hälso- och
sjukvårdssystem och de åtaganden som Sverige har genom internationella konventioner att patienter med omfattande funktionsnedsättningar ges sjukvårdande insatser med lägre patientsäkerhet
(som egenvård) för att inte riskera att förlora sin möjlighet att leva
sitt liv och delta i samhällslivet på samma villkor som andra.
I

O
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Vårt förslag för förstärkt stöd vid behov av sjukvårdande insatser
Vårt förslag för att komma till rätta med de brister som vi identifierat
består av tre delar.
Den första delen syftar till förstärkt trygghet för den enskilde när
hjälp med egenvård ges av någon som gör detta inom ramen för sin
yrkesutövning. Det sker genom att vi tydliggör hälso- och sjukvårdens roll och uppgifter, men även genom att vi tydliggör det ansvar
som anordnare av personlig assistans har för egenvård som utförs
inom verksamheten. Vi föreslår att en egenvårdslag införs som reglerar hälso- och sjukvårdens ansvar för exempelvis samverkan, planering, instruktioner och uppföljning. När det gäller utförarverksamheten föreslår vi att dennes ansvar och uppgifter vid egenvård ska
regleras genom tillägg i förordningen (1993: 1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vi föreslår att det ska vara ett krav
att den som ansöker om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt
LSS redovisar rutiner för hur egenvård ska hanteras i verksamheten.
Den andra delen syftar till att hälso- och sjukvården ska ta större
hänsyn till livsvillkoren när vård ska ges till personer med stora och
varaktiga funktionsnedsättningar. Vi föreslår att detta ska göras
genom införande av en bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) som anger att det, när hälso- och sjukvård ska ges till personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar, särskilt ska
övervägas om vård- och behandlingsinsatserna kan ges på ett sätt
som i högre utsträckning möjliggör för den enskilde att leva och
delta i samhällslivet på samma villkor som andra.
Den tredje och sista delen syftar till att personer i målgruppen
som har behov av sjukvårdande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kunna få ett sammanhållet stöd för det som hen behöver
hjälp med i sin vardag. Vi föreslår därför att det ska bli möjligt att
beakta behov av sjukvårdande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen vid bedömningen av om rätt till personlig assistans eller assistansersättning föreligger. En förutsättning ska enligt vårt förslag
vara att det finns en överenskommelse mellan sjukvårdshuvudmannen
och den enskildes anordnare av personlig assistans om utförande av
de sjukvårdande insatserna. Förslaget innebär bland annat ändringar
i LSS och i socialförsäkringsbalken.
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Nya grundläggande behov
Personlig assistans är en insats som för många till stor del handlar
om hjälp med praktiskt stöd av vardaglig karaktär, så som hjälp att
duscha eller att klä av och på sig. Vissa som tillhör personkretsen
enligt LSS behöver dock stöd av lite annan karaktär för att kunna
klara sin vardag på ett bra sätt. En person kan exempelvis till följd av
sin funktionsnedsättning behöva motivering och vägledning för att
klara av att genomföra vissa saker, eller särskilt stöd för att förebygga
ett beteende som kan vara riskfyllt. Det kan också handla om att
personen har en allvarlig medicinsk problematik som hen inte kan
hantera själv och där någon behöver vara närvarande för att uppmärksamma och ge hjälp när behov uppstår. Denna typ av stödbehov
bedömer vi omfattas av begreppet tillsyn så som det har beskrivits i
utredningens direktiv. Många gånger kan assistans beviljas för dessa
'TF'". 2" .,,.;;,-1 ""m c!l bllar1p :,nrl,." pp,-.,,m liga behov Pn ligt q" § T .SS.
Mer sällan kan sådana stödbehov självständigt grunda en rätt till insatsen, som så kallade grundläggande behov enligt samma bestämmelse.

En förändring behövs
De senaste åren har det skett en utveckling i rättspraxis avseende det
grundläggande behovet annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade som lett till att de ovan nämnda typerna
av stödbehov i allt lägre utsträckning kan beaktas som sådana grundläggande behov som grundar rätt till personlig assistans. Det här har
lett till att personer som tillhör personkretsen enligt LSS hamnar
utanför den personliga assistansen trots att de till följd av stora och
varaktiga funktionsnedsättningar har mycket omfattande stödbehov.
Personer som i dag kan hamna helt utanför den personliga assistansen är exempelvis personer som behöver stöd nästan all vaken
tid för att inte riskera att komma till skada till följd av ett riskfyllt
beteende. Det kan också vara personer som har behov av stöd nästan
dygnet runt för att inte riskera att komma till allvarlig skada på grund
av medicinsk problematik. Det kan även vara personer som är ur
stånd att på egen hand klara av att tillgodose sina basala behov i form
av exempelvis personlig hygien. I dessa situationer är ett välfungerande stöd en förutsättning för att kunna få sina grundläggande behov tillgodosedda, bo i eget hem eller delta i samhällslivet på samma
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villkor som andra. Personlig assistans kan enligt vår bedömning vara
en ändamålsenlig insats i dessa fall.
Att utöka möjligheten till insatsen personlig assistans är därför,
enligt vår bedömning, nödvändig för att på ett ändamålsenligt sätt
stärka rätten till personlig assistans som det har beskrivits i uppdraget.

Vårt förslag vad gäller nya grundläggande behov
Vårt förslag består av fyra delar.
Den första delen av vårt förslag syftar till att ta bort de insnävningar av tillämpningen som rättspraxis skapat. Vi föreslår därför att
det grundläggande behovet annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade upphävs.
Den andra delen av vårt förslag är att det i 9 a § LSS ska regleras
att behov av kvalificerat motiverande eller vägledande stöd som är en
förutsättning för att den enskilde ska klara de grundläggande behoven ska beaktas som en del i det grundläggande behov som det avser
att tillgodose. Behov av sådant stöd utgör alltså inte ett eget grundläggande behov utan ska ses som en del av det behov som stödet
gäller, exempelvis personlig hygien eller måltider.
Den tredje delen av vårt förslag är att införa ett nytt grundläggande behov; kontinuerligt stöd som den enskilde till följd av sitt funktionshinder behöver för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig
själv, någon annan eller egendom. Detta behov ska kunna ge rätt till
assistans då den enskilde till följd av sin funktionsnedsättning behöver stöd för att förebygga att det uppkommer ett beteende som
innebär risk för skada. Även insatser för att minska riskerna för
skada när ett visst beteende väl har uppkommit ska omfattas av det
nya grundläggande behovet.
Det fjärde delen av vårt förslag är att införa ytterligare ett nytt
grundläggande behov; kontinuerligt stöd som föranleds av varaktig
eller långvarig medicinsk problematik där uteblivet stöd utgör en allvarlig risk för liv eller hälsa. Detta stödbehov omfattar både praktiska
åtgärder och sådan närvaro som behövs för att kunna avläsa den
enskildes hälsotillstånd samt uppmärksamma när åtgärder behövs.
Vårt förslag innebär att det blir totalt sju grundläggande behov i den
bestämmelse som definierar insatsen personlig assistans (9 a § LSS).
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Stärkt assistans för barn
Barn kan få rätt till personlig assistans på samma sätt som vuxna.
Barn beviljas dock i genomsnitt färre assistanstimmar. En av anledningarna till detta är att det vid bedömningen av behovet av assistans
för barn ska tas hänsyn till det hjälpbehov som en vårdnadshavare
normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken, det så kallade föräldraansvaret.

En förändring behövs
Vår utredning visar att det finns betydande problem med rättssäkerheten när det gäller hur föräldraansvaret tillämpas inom den personliga assistansen och assistansersättningen. Det saknas förutsägbarhet,
enhetlighet och transparens i bedömningarna - något som främst
beror på avsaknad av tydlig vägledning i fråga om hur bedömningen
ska gå till och hur stora tidsmässiga avdrag som ska göras. Bedömningarna är svåra och handläggarna är i vissa fall hänvisade till att
jämföra med personliga erfarenheter av barn i samma ålder. Hos de
assistanssökande finns en uppfattning om att myndigheternas bedömningar många gånger präglas av godtycke.
I vår utredning ser vi att det finns en risk att dagens tillämpning
av föräldraansvaret leder till att barn beviljas färre assistanstimmar
än vad som motsvarar deras behov av personlig assistans. Vi ser
vidare att det förekommer att det sammanlagda avdrag som görs med
hänvisning till föräldraansvaret leder till att barn med omfattande
funktionsnedsättningar hamnar helt utanför assistansen trots att de
har så omfattande svårigheter att de i praktiken behöver aktivt stöd
och uppmärksamhet dygnet runt. Föräldrar till barn med omfattande
funktionsnedsättningar har också svårt att acceptera storleken på
avdraget när de har en vardag som präglas av en stor arbetsbörda.
Det är enligt vår mening en självklarhet att en princip som är av
så stor betydelse för barns tillgång till en lagstadgad rättighet måste
präglas av en hög grad av rättssäkerhet, men också att de avdrag som
görs måste vara rimliga med hänsyn till den sammantagna situationen.
Vi bedömer att en stor förändring behövs för att ge förutsättningar
för en tillämpning av föräldraansvaret som är förutsägbar, enhetlig
och transparent. Därutöver krävs att avdraget blir ändamålsenligt av-
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gränsat. Detta är nödvändigt för att barn med stora funktionsnedsättningar ska ges möjlighet att leva sitt liv på samma villkor som andra.

Vårt förslag för stärkt assistans för barn
Vårt förslag för att förbättra rättssäkerheten och uppnå en ändamålsenlig avsmalning av föräldraansvaret består av tre delar.
Den första delen av vårt förslag syftar till att om barnet har behov
som går utöver det föräldrar normalt tar ansvar för så ska inget
föräldraavdrag göras. Vårt förslag är att det nya grundläggande behovet kontinuerligt stöd som föranleds av varaktig eller långvarig
medicinsk problematik där uteblivet stöd utgör en allvarlig risk för liv
eller hälsa undantas från avdrag på samma sätt som i dag gäller för
andning och sondmatning enligt 9 f § LSS.
Den andra delen av vårt förslag syftar till att öka rättssäkerheten
vid bedömningen av föräldraansvarets storlek. Vi föreslår att avdraget
för föräldraansvar ska schabloniseras och fastställas i författning.
Avdraget ska kallas förå'ldraavdrag. Vi föreslår att schablonen ska
vara tvådelad, där en del avser grundläggande behov och en annan del
avser andra personliga behov enligt 9 a § LSS. Vi föreslår att det ska
fastslås ett fåtal åldersspann med olika nivåer på schablonavdraget.
Detta regleras bland annat genom förändringar i 9 f § LSS och 51
kap. 6 § socialförsäkringsbalken. Det hjälpbehov som återstår efter
avdraget ska läggas till grund för bedömningen av rätten till personlig assistans.
Den tredje delen av vårt förslag är en ventil som innebär att barn
i vissa fall kan beviljas kommunalt finansierad personlig assistans
även om de endast har ett litet behov av hjälp med grundläggande
behov om personlig assistans är en ändamålsenlig insats och det är i
enlighet med barnets bästa.

Konsekvenser av förslagen
Våra förslag stärker rätten till personlig assistans och medför ökade
offentliga kostnader om 2,7 miljarder kronor varav förbättringarna
för barn med funktionsnedsättningar står för 1,3 miljarder kronor.
Kostnaderna fördelar sig så att staten ökar sina kostnader med drygt
3,5 miljarder kronor, kommunerna minskar sina kostnader med knappt
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1 miljard kronor och regionerna återtar kostnader för sjukvård om
cirka 170 miljoner kronor.
Personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och
i sin vardag har behov av sjukvårdande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen kan få ett sammanhållet stöd som ökar möjligheterna till
att delta i samhällslivet och leva sitt liv på samma villkor som andra.
Förslaget leder också till stärkt stöd, ökad patientmedverkan och
ökad trygghet för personer som behöver hjälp med egenvård. Förslaget innebär att kostnader för vissa sjukvårdande insatser omfördelas så att sjukvårdshuvudmannen återfår kostnaderna som i dag
bärs av stat eller kommun genom assistanser sättuiuj; eller personlig
assistans enligt LSS.
Våra förslag om nya grundläggande behov leder till att fler personer med omfattande stödbehov bli berättigade till assistansersättning och kommunalt finansierad personlig assistans. Flertalet av
,
1
· J
1
1
r·
·
J
1·
·
aessa personer nar 1 aag kommunalt nnansierao pe son11g assistans
eller andra stödinsatser från kommunen. Kostnader omfördelas så att
staten återtar kostnader som under de senaste åren har lagts på kommunerna. Förslagen medför att personer som tillhör personkretsen
enligt LSS och som till följd av stora och varaktiga funktionsnedsättningar har omfattande behov av stöd i sin vardag får stöd på ett
sätt som väsentligt ökar deras möjligheter att bo kvar i det egna
hemmet, delta i samhällslivet och även i övrigt leva sitt liv på samma
villkor som andra.
Vårt förslag avseende stärkt assistans för barn leder till att fler
barn med omfattande stödbehov blir berättigade till personlig assistans
eller assistansersättning. Barn som redan i dag är berättigade till
insatsen kommer att kunna beviljas fler assistanstimmar. Förslagen
ökar barns möjligheter att leva sitt liv på samma villkor som andra
barn. Det kan också leda till att färre barn behöver bo utanför
föräldrahemmet. Särskilt stor betydelse har våra förslag för barn som
har stödbehov som omfattas av det nya grundläggande behovet
kontinuerligt stöd som föranleds av varaktig eller långvarig medicinsk
problematik där uteblivet stöd utgör en allvarlig risk för liv eller hälsa.
Vårt förslag leder till minskad belastning för barnets anhöriga. Det
leder vidare till ökad jämställdhet, lägre sjukskrivningstal och ökat
arbetsutbud för barnets föräldrar, vilket leder till positiva effekter
och utjämnade socioekonomiska villkor för barnet och även för
syskon i familjen.

30

202

vingaker.se

Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

110 (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 2021/153

Hyreskontrakt för blockuthyrning,
2021-02-01

SN 2021/169

Förhandlingsöverenskommelse
mellan Vingåkers kommun och
Hyresgästföreningen om fastigheten
Gränden 2, 2021-04-16
Avtal angående rapportering av
uppgifter farligt avfall till
Naturvårdsverket, 2021-08-09

SN 2021/214

SN 2021/219

SN 2021/229

Yrkesresan - avtal mellan SKR och
Vingåkers kommun avseende
tillgång till
kompetensutvecklingskonceptet,
2021-08-16
Avtal gällande
avfallshantering/riskavfall, 202106-15

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

Socialutskottet:
Paragraf

Ärende

Beslut

Datum

Su § 200

Placeringsbeslut
enligt LVU

2021-06-09

Su § 201

Ärendet flyttades
fram till ett extra
inkallat
socialutskott
Beviljat

Placering i
familjehem enligt SoL
Yttrande till
Yttrande
Kammarrätten i
Jönköping

Su § 202

Justerandes sign

2021-06-09
2021-06-09

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Su § 203

Su § 204

Su § 205

Su § 206

Su § 207

Su § 208

Su § 209
Su § 218
Su § 221

Su § 222

Su § 223

Su § 224
Su § 225

Su § 226
Su § 227

Su § 228
Su § 234
Su § 235

Justerandes sign

2021-09-14

Ekonomiskt bistånd
för hyres- och elskuld
enligt SoL
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
korttidsvistelse enligt
LSS
Ansökan gällande
daglig verksamhet
enligt SoL
Övervägande enligt
LVU
Placeringsbeslut
enligt LVU
Ansökan om förlängd
placering på
behandlingshem
enligt SoL
Ansökan om bistånd
till psykologutredning
enligt SoL
Ansökan om bostad
med särskild service
enligt LSS
Ansökan om särskilt
boende enligt SoL
Ansökan om plats på
särskilt boende enligt
SoL
Ansökan om vård
enligt LVU
Yttrande gällande
begäran av inhibition
av placeringsbeslut
enligt LVU
Ansökningar om
sociala fondmedel
Ansökan om vård
enligt LVU
Ansökan om plats på
särskilt boende enligt
SoL

111 (x)

Beviljat

2021-06-09

Beviljat

2021-06-09

Beviljat

2021-06-09

Beviljat

2021-06-09

Beviljat

2021-06-09

Beviljat

2021-06-09

Beviljat

2021-06-09

Beviljat

2021-06-11

Beviljat

2021-06-23

Beviljat

2021-06-23

Beviljat

2021-06-23

Beviljat

2021-06-23

Beviljat

2021-06-23

Beviljat

2021-06-23

Yttrande

2021-06-23

1 beviljad:
- 2 000 kr
Beviljat

2021-06-23

Beviljat

2021-07-08

2021-07-08
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Su § 238
Su § 243
Su § 244

Su § 245

Su § 246

Su § 250

Su § 251

Su § 252

Su § 253

Su § 254

Su § 255

Su § 256

Su § 268

Su § 270

Su § 271

Justerandes sign

2021-09-14

Ansökan om särskilt
boende enligt SoL
Ansökan om vård
enligt LVU
Ansökan om
ersättning för förlorad
arbetsinkomst
Yttrande gällande
överklagan av beslut
om placering enligt
11 § LVU
Ansökan om
ekonomiskt bistånd
till
tandvårdsbehandling
Ansökan om
ekonomiskt bistånd
till kostnaden för
flytthjälp enligt SoL
Ansökan om
förlängning av
placering i
familjehem enligt SoL
Komplettering av
ärende gällande
ersättning för förlorad
arbetsinkomst
Ansökan om förlängd
placering på Val-bo
behandlingshem
enligt SoL
Yttrande till
Kammarrätten i
Jönköping
Ansökan om
ekonomiskt bistånd
enligt SoL
Ansökningar om
sociala fondmedel

Ansökan om att
bibehålla ekonomiskt
bistånd enligt SoL
Ansökan om plats på
särskilt boende enligt
SoL
Ansökan om plats på
särskilt boende enligt
SoL

112 (x)

Beviljat

2021-07-21

Beviljat

2021-08-04

Ärendet
återremitterades
till förvaltningen
Yttrande

2021-08-04

Beviljat

2021-08-04

Beviljat

2021-08-18

Beviljat

2021-08-18

Beviljat

2021-08-18

Beviljat

2021-08-18

Yttrande

2021-08-18

Beviljat

2021-08-18

2 beviljade:
- 3 000 kr
- 4 000 kr
2 avslag
Beviljat

2021-08-18

Beviljat

2021-09-01

Beviljat

2021-09-01

2021-08-04

2021-09-01
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Su § 272

Su § 273

Su § 274

Su § 275

Justerandes sign

2021-09-14

Ansökan om plats på
särskilt boende enligt
SoL
Ansökan om plats på
särskilt boende enligt
SoL
Yttrande till
Kammarrätten i
Jönköping
Förhöjt arvode till
familjehem utöver
SKR:s riktlinjer

113 (x)

Beviljat

2021-09-01

Beviljat

2021-09-01

Yttrande

2021-09-01

Beviljat

2021-09-01
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

114 (x)

År 2021
Månad Försörjningsstöd Faderskap ÄO-ärenden Färdtjänst Riksfärdtjänst LSS

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

FH SoL

200
192
267
215
214
261
210
190

13
8
9
13
12
12
2
5

44
60
52
54
43
51
35
36

7
20
10
7
7
10
10
8

0
0
1
2
1
9
3
1

3
5
7
5
7
12
2
1

8
7
7
5
3
5
4
4

1749

74

375

79

17

42

43

År 2020
Månad Försörjningsstöd Faderskap ÄO-ärenden Färdtjänst Riksfärdtjänst LSS

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

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

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

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

Differens 2021
Månad Försörjningsstöd Faderskap ÄO-ärenden Färdtjänst Riksfärdtjänst LSS

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

Justerandes sign

FH SoL

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

FH SoL

-81
-10
-52
-47
-3
-91
-83
-35

9
1
3
4
4
1
-7
-7

-10
6
-3
9
3
6
-5
-7

-5
8
0
-2
0
-2
5
-6

-7
-3
-2
1
0
1
2
-1

-2
-1
-1
-6
1
3
-3
-14

1
0
2
3
1
0
3
1

-402

8

-1

-2

-9

-23

11
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

115 (x)

Sn §

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

SN 2021/71 – Dom gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt
föräldrabalken

-

SN 2021/132 - Tillsynsinsats vid Pegasus HVB gällande inskrivningsbeslut
samt lämplighetsbedömningar som görs i samband med placering

-

SN 2021/156 - Tillsynsinsats av stödboende för barn och unga vid stödboendet
Atlas

-

SN 2021/176 - Ks § 99/ 2021 - Beslut: Kommunstyrelsen beslutar avsätta
investeringsmedel om 400 tkr för inköp av laptop till förtroendevalda

-

SN 2021/14 - Ks § 102/2021 - Svar på revisionsrapport om granskning av
nämndernas beslut om internkontroll

-

SN 2021/178 - Ks § 104/2021 - Beslut: kommunstyrelsen antar riktlinjer för
grafisk guide för varumärket för Vingåkers kommun med bilagor

-

SN 2021/181 - Beslut angående anmälan till JO på socialtjänsten i Vingåkers
kommun

-

SN 2021/184 - Kf § 48/2021 - Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att delegera
befogenheten till kommunstyrelsen att besluta om förbud mot att vistats på
allmän plats i enlighet med förordningen (2021:161) om ändring i förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19

-

SN 2021/96 - Beslut om statsbidrag till regioner och kommuner 2020 (omgång
3) för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive
socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

-

SN 2021/200 - Kf § 65/2021 - Kommunplan med budget inför 2022 och
flerårsplan 2023-2024

-

SN 2021/205 - Kf § 64/2021 – Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att
tertialuppföljningen för perioden januari-april 2021 fastställs och läggs till
handlingarna

-

SN 2021/206 - Kf § 55/2021 - Kommungemensam lokalförsörjningsstrategi
2021-2025 och lokalförsörjningsplan 2021-2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

208

vingaker.se

Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-14

116 (x)

-

SN 2021/207 - Kf § 46/2021 – Beslut: Kommunfullmäktige beslutar 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).

-

SN 2021/117 - Avtal mellan Vingåkers kommun och Svensk dos AB gällande
kvalitetsgranskning avseende läkemedelshantering

-

SN 2021/209 - Kf § 59/2021 - Beslut: Kommunfullmäktige fastställer policy för
kravhantering i Vingåkers kommun

-

SN 2021/210 - Kf § 58/2021 - Beslut: Kommunfullmäktige antar den reviderade
IT-policyn

-

SN 2021/211 - Kf § 47/2021 - Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att anta
kommunikationspolicy

-

SN 2021/187 - Tillsyn på humlegården gällande Socialstyrelsens föreskrifter
om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19 pandemin

Justerandes sign
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