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Datum

2022-03-22

Socialnämnden
Tid:

Tisdagen den 29 mars 2022, kl. 13.15

Plats:

Hjälmaren, kommunhuset, 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
Föredrag och ärenden
1. Månadsrapport januari 2022
2. Hygienrond 2021
3. Program för äldreomsorgen 2022-2034
4. Reviderad delegationsordning för Socialnämnden
5. Reviderad lokalstrategi för Socialnämnden 2022-2032
Information
6. Information om arv som tilldelats Socialnämnden
7. Utredning avvikelse 10044
8. Information om samordningsförbundet RAR och arbetsmarknadsåtgärder
9. Information från socialchefen
Anmälningsärenden
10. Delegationsbeslut
11. Delgivningar
Övrigt
12. Övriga frågor

Föredragande
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef

Välkommen!
Robert Skoglund
Ordförande

Marlene Mård
Sekreterare
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-29

35 (x)

Sn § 26

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-29

36 (x)

Sn § 27

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Socialnämnden utser Iréne Sandqvist (-) att tillsammans med ordförande justera
protokollet. Justeringen sker den 29 mars 2022 i kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-29

Sn §

37 (x)

SN 2022/61

Månadsrapport januari 2022
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten och överlämnar den till
Kommunstyrelsen och revisorerna som en del i nämndens internkontroll.
Sammanfattning av ärendet
Det ekonomiska utfallet efter januari är ett överskott mot budget på 698 tkr. Prognosen
för hela året är ett underskott på 10,8 miljoner kr. Efter enbart en månad är prognosen
givetvis extra osäker men indikerar ändå att Socialnämndens verksamheter fortsatt är
kraftigt underfinansierade.
Sjukfrånvaron har en positiv utveckling men ligger fortfarande mycket högt. För
ekonomiskt bistånd fortsätter kostnaderna att sjunka.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-02-22 med tillhörande bilagor
Månadsrapport januari 2022
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-02-22
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Månadsrapport efter januari 2022 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 januari är ett överskott mot budget på 698 tkr.
Prognosen för hela året är ett underskott på 10,8 miljoner kr. Efter enbart en
månad är prognosen givetvis extra osäker men indikerar ändå socialnämndens
verksamheter är fortsatt kraftigt underfinansierade.
Sjukfrånvaron har en positiv utveckling men ligger fortfarande mycket högt. För
ekonomiskt bistånd fortsätter kostnaderna att sjunka.
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 2021 ett underskott på endast 3,7
miljoner kr vilket utifrån förutsättningarna var mycket bra. Detta förväntas med
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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 kan sänkas
2021 var statsbidragen till äldreomsorg rekordhöga. I år räknar vi med att de
minskar med minst 2 miljoner kr. Även Ifo:s statsbidrag till familjehemsvård har
sänkts med cirka 400 tkr. Är osäkert om några projektmedel för integration
kommer att lysas ut av länsstyrelsen i år.
Efterfrågan på äldreomsorg, såväl hemtjänst som särskilt boende ligger kvar på en
överraskande låg nivå. Flyktingmottagandet är rekordlågt vilket gör att den
verksamheten inte får några intäkter men har kvar utgifter.
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.
Det är viktigt att de eventuella resursförstärkningar som nämnden kan få används
till att täcka de kostnader nämnden har och till att klara de utmaningar vi ser
framför oss och inte till höjda, kostnadsdrivande ambitioner.
Kompetensförsörjning kommer att vara den absolut svåraste utmaningen att klara
de närmaste 10 åren. Cirka 30 % av de som går in på arbetsmarknadenmåste
hamna i kommunal äldreomsorg om verksamheten ens ska kunna bedrivas på
samma sätt som idag.
Ekonomiska konsekvenser

Den framtida ekonomin ser 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 inom vården av äldre ska upprätthållas. Finns inga
tecken på att staten förbereder författningsändringar som möjliggör
effektiviseringar.
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.
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Bilagor
1.
2.
3.
4.

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Månadsrapport Socialnämnden januari 2022

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.

Socialnämnden bedriver sin verksamhet till
lägre kostnad än vad som förväntas från stat
och SKR. Innebär att de generella statsbidrag
som är avsedda för socialnämnden kan
användas till övriga verksamheter

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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Samtliga placerade barn når godkända resultat.

"[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]"

När samhället i stort satsar på ökad ojämlikhet är det
inte möjligt för socialnämnden att mer än marginellt
minska hastigheten på den processen.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

13

vingaker.se

10 (10
)

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?

14

Månadsrapport Januari
Socialnämnden
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1 Översikt över verksamhetens utveckling
Tillgång till särskilt boende
jan
Betalningsdagar
sjukhus

0

Antal
sanktionsavgifter
för ej verkställda
beslut

0

Väntetid på
sjukhus,
genomsnitt
dagar

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

3,89

Väntetiden på sjukhus kom in precis före pressläggning av rapporten och bedöms som sannolikt fel.

Antal arbetslösa födda utom Europa
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

59

2 Händelser av väsentlig betydelse
Statsbidraget för subventionering av familjehemsvård är sänkt med 1/3 dvs cirka 400 tkr för Vingåker.
Överraskande då det gjordes rekordmånga placeringar 2021.
En genomgång har gjorts tillsammans med konsult av inrapportering av statistik och kostnader för
LSS. Den kommer troligen att resultera i förbättrat utfall i det interkommunala utjämningssystemet för
LSS men det påverkar endast finansen och inte socialnämndens ekonomi.

3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Behoven hos invånarna och i socialnämndens verksamheter påverkar inte den ekonomiska ram som
socialnämnden tilldelas. För att verksamheterna ska ha en realistisk budget finns därför en
ofinansierad post på 6,7 miljoner kr som är lagd på staben. Till en del kan den vägas upp av olika
former av tillfälliga statsbidrag som aldrig kan förutses. I regel kräver dock dessa kostnadsutökningar
varför det sannolika är att större delen av underskottet inte kan åtgärdas.
Nämndens mål och internkontroll finns beskrivna i nämndplanen. Strävan är att den i huvudsak ska
vara konstant under mandatperioden. Uppföljning av mål och internkontroll sker främst via
månadsuppföljningarna samt halvårsvisa redovisningar till nämnden av t.ex. avvikelser.

3
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4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Kostnad för bemanningsföretag per område (Tkr).
Jan
Stab

0

IFO

0

Integr

0

FHO

0

ÄO

38

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Brukartiden i % av total arbetstid i hemtjänsten
jan
Söder

57,30

Norr

45,27

City

57,98

Minnas

57,98

Service

73,08

Genomsnitt

55,29

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Utförd tid i timmar i hemtjänsten
jan
Söder

1283,3
8

Norr

974,86

City

847,96

Minna
s

774,52

Servic
e

391,51

Totalt

4272,2
3

2021

4586,0
4

Diff
mot
2021

6,84%

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

3943,0
5

4511,2
7

4070,0
2

4163,
2

4402,
6

4110,4
1

3756,1
2

3862,7
2

4182,1
8

4312,7
8

4296,4
7

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

24,1

Norr

22,2

Min

14,6

City

14,2

feb

mars

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

Ekonomiskt bistånd utbetalt totalt per månad (Tkr)
jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

1 348

Lägsta månadskostnaden sedan januari 2018.

4.1

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Socialnämnden

Ack utfall
Jan 2022

Avvikelse
mot budget
Jan 2022

Ack budget
Jan 2022

Årsbudget
Jan 2022

Prognos Jan
2022

18 167

18 865

698

226 205

-10 834

Stab

2 075

1 502

-573

18 013

-9 922

Individ och familjeomsorg

3 968

4 459

491

53 465

200

Funktionshinderomsorg

4 101

4 482

381

53 745

-410

Äldreomsorg

8 016

8 422

405

100 981

-702

7

0

-7

0

0

Integration

Socialnämnden
Efter en månad är den positiva avvikelsen 698 tkr. För hela året är prognosen ett underskott på
10 800 tkr. 3000 av dessa är medel som avsatts för delade turer och som kommer att användas. Resten
av skillnaden beror på vikariekostnader under semester samt eftersläpning på fakturor.
Stab
Förutom det ingående sparkravet på 6,5 miljoner kr ligger de 3 miljonerna som ska användas till att
minska delade turer kvar under staben fram till dess att förändringarna verkställs.
Individ och familjeomsorg
Januari har börjat med något lägre inflöde än hur 2021 avslutades.
Barn och familj
Under januari avslutades fyra placeringar på utredningshem. Tre nya jourplaceringar inleddes.
En extern HVB-placering avslutades.
Ekonomiskt bistånd
Antal ärenden: 244
Fler avslutade ärenden än inkomna nya ansökningar.
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Hushåll som uppburit försörjningsstöd, aviserat utflytt från kommunen under våren.
Vuxen
Ett minskat inflöde av vuxenärenden i januari 2022 jämfört med december 2021.
ÄO/LSS:
Börjar året med ett relativt högt inflöde av SÄBO ansökningar.
Inleder året med fler orosanmälningar på både äldre och personer med funktionsvariationer, gäller
psykisk ohälsa.
Funktionshinderomsorg
Övergripande totalt:
Inte helt lätt att sätta en prognos, vi har personal i FHO ledning som belastar ÄO.
Total Daglig verksamhet
Servering Sävstagården: 2021 hade matglädjen en kostnad på -235 000 för inhyrd personal på helger,
röda dagar och för bemanningen under sommaren v.28-31 samt köp av luncher från centralköket. Ett
förslag är att stänga serveringen på helgerna, röda dagar samt några veckor under sommaren. Dock är
det mycket troligt att det innebär ökade kostnader för hemtjänsten eftersom fler äldre personer
kommer behöva hjälp med lunch.
Prognos blir därför densamma under 2022 för matglädjen servering Sävsta.
Barnkorttids
Alltid svårt att sätta prognos på Barnkorttids (korttidstillsyn/korttidsvistelse) eftersom beläggningen
svänger väldigt mycket under året. Kommer det in nya beslut drar kostnaderna iväg direkt likadant
ifall beslut avslutas/inte utnyttjas så kan vi omfördela personalen.
Resurs
Finns ingen budget för kostnader för APT, medarbetarutbildning och sjukskrivningar så räknar jag
med att resursen kommer gå med ett litet minus i årets slut. Att det ligger plus nu i januari kan bero på
att alla olika flytt av personal inte är klara., kommer troligtvis justeras framöver.
Äldreomsorg
Övergripande totalt:
Svårt att lägga en prognos att lita på innan vi har hunnit räkna på vilken effekt/påverkan delade turer
kommer att ha. Under ledning ligger två personer och belastar som inte ska det.
Ekgården
Bemanningskravet var ökat under januari månad med en extra personal på kvällstid, bemanningskravet
är åter minskat från schemaperioden som börjar 14 februari. En långtidssjukskriven återgick med kort
varsel till arbetet på deltid vilket innebar att vissa pass har denna fått gå utöver. Tomma platser
påverkar också den ekonomiska prognosen.
Humlegården Demens
Demensavdelningarna har haft tre tomma platser. Två av dessa har använts som korttidsplatser för att
avlasta korttidsavdelningen.
En demensavdelning har fortsatt hög vårdtyngd och har därför en extra personal. Det är förankrat hos
Äldreomsorgschefen .
Hemtjänst inkl larm
Fler ärenden har uppkommit på framförallt hemtjänst Söder, men också på hemtjänst Norr.
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Pool/Resurs
Då all personal i resursen har blivit bokad på olika områden förutom i några enstaka timmar så
behöver vi utreda detta minus. I hemtjänstresurs var det 6,25 timmar obokad tid, SÄBO hade 26,15
timmar obokad resurstid.
Utifrån minuset så finns det en del justeringar att göra med flytt av personal och justera
personalkostnader. All avvikande konto är inte inlagt och det kommer justeras framöver.

5 Väsentliga personalförhållanden
Socialnämnden
Inledningsvis en fortsatt hög sjukfrånvaro även om den minskar. Innebär högre kostnader för sjuklön
och vikarier.
Individ och familjeomsorg
3 rekryteringar aktuella, till olika arbetsområden på IFO, pga vakanser och föräldraledigheter.
Uppfattar att det finns en trötthet och att det finns en "arbetsmiljöskuld" som behöver arbetas med på
olika nivåer.
Funktionshinderomsorg
Total Daglig verksamhet
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.
LSS boende
Rekrytering pågår av två tillsvidaretjänster. Sommarrekrytering har startat. Ser svårigheter med att
kunna rekrytera personal med kompetens och/eller utbildning inom funktionshinderområdet.
Personligassistans
En medarbetare har sagt upp sin anställning inom personlig assistans och rekrytering pågår. Stora
svårigheter kring rekrytering av timvikarier utifrån kompetens samt språkkunskaper i det svenska
språket.
Socialpsykiatri
Rekrytering pågår till Hjortgränd då en personal sagt upp sig. Handledning är bokad för arbetsgruppen
på Hjortgränd utifrån psykosocial arbetsmiljö. Sommarrekrytering pågår, kommer att bli svårt att få
personal med kompetens och/eller utbildning.
Barnkorttids
Svårt att hitta nya vikarier såväl för löpande frånvaro samt till sommaren, svårighet i både antal samt
va det gäller språkkunskap och kompetensnivå. Svårt att kunna planera bemanning på vistelse/tillsyn
för året.
Äldreomsorg
Ekgården
Två av de långtidssjukskrivna är tillbaka på deltid, planering är fortsatt öka sysselsättningsgraden
successivt. Frånvaro både flera korttids men även en längre pga Covid och följder av covid.
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Korttidsvård
Ingen långtidsfrånvaro däremot korttidsfrånvaro med dels medanledning av covid men även av andra
orsaker.
Sjuksköterskor
Ansträngd personalsituation relaterat till pandemin.
Behov av bemanningssjuksköterskor har minskat då vi rekryterat flera tills vidare anställda
sjuksköterskor senast halvåret.
Hemtjänst inkl larm
Hemtjänsten har haft en ökat sjukfrånvaro under januari. Personal har varit i hemkarantän. Bemanning
har därför varit väldigt sårbar.
Pool/Resurs
I resurs ÄO är det mycket hög sjukfrånvaro, flera medarbetare är långtidsfrånvaro i väntan på
operationstid mm. Det finns flera som har korttidsfrånvaro och där arbetar vi tillsammans med rehab
samtal/rehab plan för återgång i arbetet.

6 Förväntad utveckling
Utmaningen med fler äldre, ökat vårdbehov och ett minskande utbud av arbetskraft är väl kända. De
kommer att utgöra en betydligt större, allvarligare och längre påfrestning på sjukvård och äldreomsorg
än Coronapandemin. Under detta år kan dock utspel komma på risknivå som höjer förväntningar och
ökar missnöjdheten. Genom lagändringar kommer kostnaderna för skyddat boende att kraftigt öka
utan att detta kompenseras. Kostnaderna för försörjningsstöd kan förväntas fortsätta nedåt på grund av
utflyttning och att allt fler av de nyanlända som kom 2015-2016 nu kommer i arbete.
Socialnämndens underskott kommer de kommande åren att växa snabbt.

7 Rapportering av projekt/processer
Digitalt socialt ekosystem
Projektet fortskrider enligt plan. Tre arbetsgrupper är igång.
Minskning av delade turer
Arbetet fortskrider där olika schemalösningar provas och kostnadsberäknas.
Integration
•
•

Mottagning av nyanlända på plats, vägledning och introduktion.
Rekrytering och utbildning av nya handledare för föräldrakurser på fem språk.

Barnens bästa i Sörmland
Lokalt utvecklingsarbete tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen har startat.

8 Det här är vi extra stolta över
Staben
Översynen av LSS-rapportering.
Individ och familjeomsorg
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Samtidigt med en viss trötthet och viss osäkerhet på att "börja om " med samverkan och processer,
finns också en längtan och en glädje över att börja kunna utvecklas tillsammans.
Funktionshinderomsorg
Total Daglig verksamhet
Personal tycker det är väldigt skönt med "lättare" restriktioner i deras arbete samt att de upplever att
brukarna tycker det är skönt att restriktionerna i samhället har släppts.
LSS boende
Stort engagemang i verksamheten där vi alla arbetar för en god vård och omsorg till våra brukare och
för en god arbetsmiljö i verksamheterna.
Personlig assistans
En medarbetare skriver i sin månadsrapportering att hon känner stolthet när hon efter inskolning
mottagit feedback från medarbetaren att hen tyckte det var en toppen bra inskolning. Då känner jag
mig stolt.
Socialpsykiatri
Stort engagemang i verksamheten där vi alla arbetar för en god vård och omsorg till våra brukare och
för en god arbetsmiljö i verksamheterna.
Barnkorttids
Personal tycker det är väldigt skönt med "lättare" restriktioner i deras arbete samt att de upplever att
brukarna tycker det är skönt att restriktionerna i samhället har släppts.
Äldreomsorg
Ekgården
Med anledning av pandemin och åtgärder för att minska smitta så har det kommer flera olika direktiv
som personalen har varit snabba att ställa om till, de har hittat praktiska lösningar för att genomföra
åtgärderna. Detta trots att deras egen arbetsmiljö påverkats negativt framförallt användningen av visir
under hela arbetspass.
Humlegården Demens
Medarbetarna blir allt duktigare på att lägga schema och samarbeta.
Korttidsvård
Med anledning av pandemin och åtgärder för att minska smitta så har det kommer flera olika direktiv
som personalen har varit snabba att ställa om till, de har hittat praktiska smarta lösningar för att
genomföra åtgärderna. Detta trots att deras egen arbetsmiljö påverkats negativt framförallt
användningen av visir under hela arbetspass.
Hemtjänst inkl larm
Vi enhetschefer är extra över personal har kämpat och ställt upp trots hög sjukfrånvaro och
skyddsutrustning/restriktioner.
Pool/Resurs
Flera resurspersonal har fått placering på rad i hemtjänst eller SÄBO och många placeringar har vi
kunnat tillgodose utifrån personalens önskan.
ÄO admin
Vid frånvaro så hjälps alla åt på administrationen och alla arbetar på trots svårigheter som varit med
planering, bemanning, gemensamma kontor med munskydd och visir.
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Bilaga 1: Soc 2201 exkl projekt

Ack utfall

Kod
Ansvar

Ansvar

70100000

Socialnämnden

71110000
71120000
71130000
71210000
71220000
71230000
71231000
71240000
71250000
71310000
71321000
71322000
71323000
71331000
71332000
71341000
71342000
71343000
71350000
71351000
71371000
71372000
71390000
71410000
71411000
71420000
71430000
7143/7002
71441000
71442000
71443000
71444000
71450000
71460000

Jan 22 - Jan
22

Ack budget

Årsbudget

Jan 22 - Jan
Avvikelse
22 mot budget

69 897

90 572

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
Daglig verksamhet
Servering Sävstagården
Ledsagar- och avlösarserv

1 953 158
22 929
29 100
1 260 389
902 579
1 063 187
0
243 214
498 474
229 099
291 046
407 627
370 640
182 530
130 245
376 834
151
229 727
1 160 244
8 099
747 634
-32 949
0

1 372 218
32 943
6 589
1 438 115
935 929
1 200 960
83 400
408 587
391 994
257 456
302 308
410 623
379 845
228 828
177 475
349 865
0
184 653
1 410 013
40 532
733 405
-3 061
10 424

Ledning/Administration
Admin ÄO
Sjukvård
Paramedicin
Tekniska hjälpmedel
Humlegården Demens
Humlegården Skräddaren/Vä
Ekgården
Humlegården Somatisk avde
Natt
Korttidsboende

1 038 855
134 423
749 865
227 990
457
804 560
-10 823
604 109
420 780
1 059 521
276 187

803 296
138 611
924 377
297 572
167 358
954 591
0
634 218
478 399
1 158 259
295 738

Nämnd och
20 675 förvaltning
minus 573
-580 940 tkr
10 014
-22 511
177 726 IFO
33 349 plus 491 tkr
137 773
83 400
165 373
-106 480
28 357 FHO
11 262 plus 381 tkr
2 996
9 205
46 298
47 231
-26 969
-151
-45 075
249 770
32 434
-14 229
29 888
10 424
ÄO inkl
-235 559 hemtjänst
4 188 plus 405 tkr
174 512
69 581
166 902
150 032
10 823
30 109
57 619
98 738
19 551

Jan 22 - Dec
22

1 086 000
16 453 461
395 000
79 000
17 243 581
11 222 160
14 400 000
1 000 000
4 899 120
4 700 160
3 087 000
3 624 788
4 923 537
4 554 500
2 743 739
2 128 000
4 195 027
0
2 214 060
16 906 726
486 000
8 793 819
-36 707
125 000
9 631 850
1 662 000
11 083 653
3 568 000
2 006 691
11 445 942
0
7 604 524
5 736 200
13 888 000
3 546 020
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71471000
71471/7002
71472000
71473000
71474000
71475000
71476000
71481000
71482000
71490000

Hemtjänst Söder
Larm
Hemtjänst Norr
Hemtjänst Demens
Hemtjänst gemensamt
Hemtjänst City
Hemtjänst Service
Dagvård
Demensdagvård
Pool ÄO

71524000
71531000
Totaler

Atlas/Villan
Integrationsenhet

-141 261
-49 043
-2 289
6 867
2 276 257
45 063
-12 151
68 149
75 808
443 154

0
-9 007
0
0
2 418 475
0
0
76 448
83 483
0

450
6 323
18 167 105

0
0
18 865 491

141 261
40 036
2 290 Hemtjänst
-6 868 plus 246 tkr
142 217
-45 062
12 152
8 299
7 675
-443 154
Integration
-450 minus 7 tkr
-6 323
698 389

1
-108 000
0
0
28 998 500
0
0
916 648
1 001 000
0
0
0
226 205 000
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-29

Sn §

38 (x)

SN 2021/294

Hygienrond 2021
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
För att bedriva god vårdkvalité förutsätter det en god hygienisk standard. Detta finns
som krav i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30). Basal hygien i vård och omsorg
(SOSFS 2015:10) är central för personal i vårdhygieniskt arbete. Ledningssystem ska
finnas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
Egenkontrollen bör göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att
vårdgivaren skall kunna säkra sin kvalitet. Detta kan man läsa om i författningen
”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9). AFS, Smittrisker
(AFS 2018:4) innehåller regler som syftar till att skydda personal från att bli sjuka av
det arbete de utför. God hygienisk standard kräver goda rutiner, lokalmässiga
förutsättningar, tydliga riskbedömningar, engagerad ledning samt följsam personal.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-02-08 med tillhörande bilagor
Hygienrond kommunal vård
Handlingsplan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-02-08
Handläggare

Jonas Smedbäck
0151-19215
Jonas.smedback@vingaker.se
Diarienummer

Hygienrond Humlegården 2021
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
1. Förvaltningen föreslår att socialnämnden tar del av rapporten och lägger
den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
För att bedriva god vårdkvalité förutsätter det en god hygienisk standard. Detta finns
som krav i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30). Basal hygien i vård och omsorg
(SOSFS 2015:10) är central för personal i vårdhygieniskt arbete. Ledningssystem ska
finnas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
Egenkontrollen bör göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att
vårdgivaren skall kunna säkra sin kvalitet. Detta kan man läsa om i författningen
”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9). AFS, Smittrisker
(AFS 2018:4) innehåller regler som syftar till att skydda personal från att bli sjuka av
det arbete de utför. God hygienisk standard kräver goda rutiner, lokalmässiga
förutsättningar, tydliga riskbedömningar, engagerad ledning samt följsam personal.
Ärendets beredning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska tillsammans med hygienombud och enhetschefer
har 211028 genomfört en hygienrond i samverkan med hygiensjuksköterskor från
vårdhygien Region Sörmland. Under detta möte så har vi samtalat kring
förutsättningar och hinder som finns för verksamheten skall följa ovanstående lag och
författningar. Granskning och åtgärdsplan bifogas.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bilagor
Hygienrond kommunal vård
Handlingsplan
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista

Beslutet skickas till
Socialnämnden

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.

Med god hygienisk standard så minskar
risken för vårdrelaterade infektioner och
kostnader i samband med sjukdom.

"[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]"

God kvalitet på hygien bidrar till minskad
sjukdomsspridning.
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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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Hygienrond kommunal vård
För att bedriva god vårdkvalité förutsätter det en god hygienisk standard. Detta finns som
specifikt krav i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30).
Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) är central för personal i vårdhygieniskt
arbete. Det är av stor vikt att chefer i verksamheter känner till dessa författningar och att
verksamheten följer dessa.
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpandeutveckla och säkra
verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som
krävs för att vårdgivaren eller den som bedriver verksamheten skall kunna säkra sin kvalitet.
Detta kan man läsa om i författningen ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”
(SOSFS 2011:9). AFS, Smittrisker (AFS 2018:4) skyddar personal att bli sjuka av det arbete
de utför.
God hygienisk standard kräver goda rutiner, lokalmässiga förutsättningar, tydliga
riskbedömningar, engagerad ledning samt följsam personal.
Vi samtalade kring förutsättningar och hinder som finns för verksamheten skall följa
ovanstående lag och författningar.
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Verksamhet och namn på närvarande
Namn på verksamheten
Namn på avdelning
Datum för hygienrond
Vårdhygiens deltagare
Chef som deltar
Övriga deltagare

1.

Humlegården
Arken/Gläntan
211028
Mia Larsson Hygiensjuksköterska
Yvonne Axelsson Hygiensjuksköterska
Daniela Dalslätt Enhetschef
Jonas Smedbäck MAS
Birgitta Schön Sjuksköterska
Maria Adamsson Hygienombud

Basala hygienrutiner
Ja Nej

A; Basal hygien ingår i enhetens introduktion för nyanställd personal

x

B; Regler och riktlinjer om basal hygien är kända av all personal

x
x

C; Basal hygien diskuteras och arbetas med på arbetsplatsträffar eller dylikt

x

D; Personal byter arbetsdräkt dagligen på arbetsplatsen
Övrigt att diskutera: Handdesinfektion, handskar, skyddsförkläde, stänkskydd, arbetsdräkt.
Överanvändning av handskar. Handeksem/sår. Smycken. Nagellack. Konstgjorda naglar.
Stödskenor/bandage. Behov av utbildning.
Åtgärds-/förbättringsområden – Vårdhygiens kommentarer
Basala
C; Råd om stående punkt om hygien på APT.
hygienrutiner
Råd om återkommande fortbildning i basala hygien- och klädregler.

https://samverkan.regionsormland.se/contentassets/0e9498f6c2864ed98699902b2c9e4744/basalahygienrutiner/presentation_html5.html

Råd om regelbunden självskattning.
https://samverkan.regionsormland.se/siteassets/halsa-och-vard/smittskydd/a-o/basalahygienrutiner/sjalvskattning---instruktion-och-blankett-200914.pdf

2.

Hygienombud
Ja Nej
x

A; Enheten har hygienombud
B; Hygienombud har tid avsatt för att jobba med vårdhygieniska frågor?

x

Övrigt att diskutera: Hygienombudets roll. Stöd från chef.
Åtgärds-/förbättringsområden – Vårdhygiens kommentarer
Hygienombud
A; Enheten har 10 enheter med 1 hygienombud på varje avdelning.
Råd om att regelbundet samla samtliga hygienombud på enheten för
eventuellt gemensamt arbete vidare med hygien på respektive avdelning.

Region Sörmland
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3.

Vårdstruktur
Ja Nej
x

A; Alla vårdtagare har eget rum/lägenhet med eget hygienutrymme
B; I varje vårdtagares rum/lägenhet finns nära tillgång till handdesinfektion

x

C; I varje vårdtagares hygienrum finns nära tillgång till handdesinfektion

x

D; I varje vårdtagares hygienrum finns nära tillgång till skyddshandskar

x

E; I varje vårdtagares hygienrum finns nära tillgång till skyddsförkläde

x

F; I varje vårdtagares hygienrum finns nära möjlighet till handtvätt

x

Övrigt att diskutera: Var tvättar personalen sina händer? Tillgång till yt-sprit. Flytande tvål. Pappershanddukar.
Åtgärds-/förbättringsområden – Vårdhygiens kommentarer
Vårdstruktur

B; På grund av att vårdtagarna har demenssjukdom har det varit svårt att
ha handesinfektion framme.
Sätt upp väggfäste till duschskrapa.

4.

Desinfektionsrum
Ja Nej
x

A; Desinfektionsrum finns
B; I desinfektionsrum finns handsprit, skyddshandskar, skyddskläder och
skyddsglasögon/visir
C; I desinfektionsrum finns ett separat tvättställ som endast används för handtvätt

x

D; Spoldesinfektor finns på varje våningsplan

x

E; Diskdesinfektor finns i verksamheten

x

x

F; Rutiner finns för daglig funktionskontroll, kontroll av diskmedel samt rengöring
x
av maskiners silar
G; I Desinfektionsrum finns uppmärkta avställningsytor för rent respektive smutsigt
x
gods
Övrigt att diskutera: Funktionsgenomgång för nyanställd personal. Hur rengörs urinflaskor, tvättskålar, bäcken
när spoldesinfektor saknas. Hur rengörs och desinficeras flergångsinstrument när diskdesinfektor saknas. Årlig
kontroll spol- och diskdesinfektor.
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Åtgärds-/förbättringsområden – Vårdhygiens kommentarer
Desinfektionsrum

B; Visir ska finnas tillgängligt i desinfektionsrummet.
F; Daglig funktionskontroll av spol- och diskdesinfektor ska ske.

Dagl._kontrol__spol_A4P(1).xls (regionsormland.se)
Dagl._kontrol_disk_A4P(1).xls (regionsormland.se)
G; Skapa tydligare uppmärkta avställningsytor för rent respektive smutsigt
gods.
Höggradigt flergångsmaterial ska även om de inte används köras i
diskdesinfektor 1g/veckan.
Daglig rengöring av:
• samtliga bänkar
• disk- och spoldesinfektor
• tvättställ
• golv
Veckovis rengöring av:
• öppna hyllor
• skåpdörrar
Månadsvis rengöring av:
• Lådor/skåp

5.

Rengöring och desinfektion

A; Rutiner finns för rengöring/desinfektion av utrustning, material och hjälpmedel
B; Enheten använder alkoholbaserat yt-desinfektionsmedel med tensid för punktoch yt-desinfektion
C; Skyddshandskar används vid hantering av yt-desinfektionsmedel

Ja Nej
x
x
x

Övrigt att diskutera: Blodtrycksmanschetter, stasband, lyfthjälpmedel, toastolar, duschstolar.
Läkemedelsvagn. Förvaring av städutrustning. Tillgång till yt-desinfektion.

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
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Åtgärds-/förbättringsområden – Vårdhygiens kommentarer
Rengöring och
A; Utrustning, material och hjälpmedel desinfekteras med alkoholbaserat
desinfektion
desinfektionsmedel med tensider efter varje användning.

6.

Förråd

A; Handsprit finns i nära anslutning till förråd för sterilt och höggradigt rent material

Ja Nej
x

B; Sterilt och höggradigt rent material förvaras avskilt i särskild lokal eller skåp och
sorteras utifrån renhetsgrad
C; Fabrikssterilt material förvaras i avdelningsförpackning

x
x
x

D; Golv används som förvaringsyta.
Övrigt att diskutera: Avemballering. Närförråd. Textilförråd. Förvaring personalkläder.
Åtgärds-/förbättringsområden – Vårdhygiens kommentarer
Förråd

C; Sterilt material ska om möjligt inte hanteras annat i samband med att det
ska transporteras till vårdtagare. Det förlorar dessutom hållbarhet om det
packas upp ur sin avdelningsförpackning. Så undvik det om möjligt.
D; Viss förvaring på golvet. Försvårar en korrekt städning av golv.
80020381 (sis.se)
•
•
•

7.

Tagytor som dörrhandtag och handtag till utdragbara lådor bör torkas
rent minst 1 gång/veckan.
Hyllor torkas rena i samband med påfyllning dock minst en gång i
månaden.
Golv städas 1-2 gånger i veckan.

Tvättstuga
Ja Nej

A; Handsprit finns lättillgänglig i tvättstuga

x

B; Det finns uppmärkta separata ytor i tvättstuga hantering av ren och smutsig tvätt

x
x

C; Skyddsförkläde används vid hantering av smutstvätt

Övrigt att diskutera: Hur transporteras tvätt till och från vårdtagare. Handdesinfektion före hantering av rena
textilier. Städrutiner tvättstuga. Förvaring smutstvätt. Tvätt-temperatur. Rutin torkning av tvätt.

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
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Åtgärds-/förbättringsområden – Vårdhygiens kommentarer
Tvättstuga
A; Sätt upp vägghängd hållare för handdesinfektion.
B; Även om smutsig tvätt tas direkt från vårdtagares tvättkorg till
tvättmaskin ska det finns tydligt uppmärkta ytor som markerar ren och
smutsig tvätt.
I tvättstuga saknas tvättställ med tillhörande utrustning. Enligt Byggenskap
och Vårdhygien ska detta finnas.
105221_BOV_slutversion_20160908.pdf

8.

Kök/livsmedelsrutiner
Ja Nej

A; Bufféservering förekommer

x

B; Vårdtagare erbjuds hjälp med handhygien före måltid

-

C; Förkläde används i samband med livsmedelshantering

x

-

Övrigt att diskutera: Avdelad personal i köket, rena arbetskläder. Disktrasa, kökshanddukar. Rutiner för
vem som får vistas i kök. Handtvätt före livsmedelshantering. Förvaring av kökets städutrustning
Åtgärds-/förbättringsområden – Vårdhygiens kommentarer
Kök
livsmedelsrutiner

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

B; Avdelningen har gjort flera försök med att hjälpa vårdtagarna med
handhygien före måltid, vilket har varit svårt på grund av demenssjukdom.

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
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9.

Provtagning/injektioner
Ja Nej

A; Skyddshandskar används i samband med blodprovstagning och
injektionsgivning
B; Säkerhetsprodukter används

x

C; Rutiner finns lättillgängliga för åtgärder vid stick/skärskada

x

x

Övrigt att diskutera: Behållare för stickande/skärande.
Åtgärds-/förbättringsområden – Vårdhygiens kommentarer
Provtagning
Injektioner

10.

C; Rutiner för åtgärder vid stick/skärskada finns tillgängliga på kommunens
interna sida.

Sårbehandling/urinkateterbehandling
Ja Nej

A; Enheten använder ren rutin

x

B; Uppdukningsytan desinfekteras före uppdukning

x

C; Enheten använder tömbara urinpåsar

x

Övrigt att diskutera: Överblivet omläggningsmaterial. Urinodling vid KAD. Förebygga UVI
Åtgärds-/förbättringsområden – Vårdhygiens kommentarer
Sår urinkateter

11.

Städrutiner
Ja Nej

A; Rutiner för regelbunden städning av lokaler finns

x

B; Rutiner för städning vid känd smitta

x

C; Rutin för hantering av städutrustning

x

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
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Åtgärds-/förbättringsområden – Vårdhygiens kommentarer
Städrutiner

A; Varannan vecka städar Vingåkers hem samtliga lokaler. Varannan vecka
städar personalen. Man är nöjd med avtalet.
I städavtal ska tydligt framgå vilka lokaler som omfattas av städuppdraget
inklusive gränsdragning mellan städleverantörens uppdrag och övrig
personals ansvar för städning. Det ska finnas specificerade
städinstruktioner för varje typ av lokal, där det anges frekvens, turordning för
städning, städutrustning och kemtekniska medel.
Avtalet kan behöva kompletteras med städfrekvens av ytor som är
svårtillgängliga, exempelvis hög höjd, eller justeras vid uppkomna behov. I
avtalet ska finnas reglerat om periodiskt underhåll/storstädning samt
tilläggstjänster som fönsterputs, specialbehandling av golv med mera.
För mer informatiom om städ se sidan 13-20 Städning i Vårdlokaler.
502207_SIV_Städning_i_vårdlokaler_2.0__med_ISBN.pdf

12.

Läkemedelsrum
Ja Nej

A; Rummet är inte ett genomgångsrum

x

B; Tvättställ med tillhörande utrustning finns

x

C; Arbetsbänk för tillredning av läkemedel

x

D; Kylskåp finns

x

E; Termometrar (rum, kylskåp)

x

F; Engångsdusch

x

Övrigt att diskutera: Städrutiner
Åtgärds-/förbättringsområden – Vårdhygiens kommentarer
Läkemedelsrum

B; Tvättställ med tillhörande utrustning finns i intilliggande arbetsrum.

Daglig rengöring samt vid behov
• Samtliga bänkar och arbetsytor
• Golv
Månadsvis rengöring samt vid behov
• Hyllor, skåp och lådor

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
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13.

Omklädningsrum personal
Ja Nej

A; Varje anställd har ett klädskåp där privata kläder förvaras

x

B; Skåpen är byggda mot tak eller har 30 graders lutning för att underlätta städning

x

C; Toalett och duschmöjlighet

x

D; Tvättställ med tillhörande utrustning

x

E; Plats för tvättsäck för smutstvätt

x

F; Rena arbetskläder förvaras i separat skåp

x

G; Handdesinfektion finns i nära anslutning till förråd där arbetskläder förvaras

x

Övrigt att diskutera:
Åtgärds-/förbättringsområden – Vårdhygiens kommentarer
Omklädningsrum

Personal

14.

G; Sätt upp handdesinfektion i nära anslutning till förråd där arbetskläder
förvaras.

Personalkök
Ja Nej

A; Tvättställ med tillhörande utrustning finns
B; Väl avgränsad ren och oren yta finns
Övrigt att diskutera:
Åtgärds-/förbättringsområden – Vårdhygiens kommentarer

Personalkök

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Vid besöket inspekterades inte personalköket.

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
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15.

Övrigt
Ja Nej

A; Vårdhygien kontaktas vid planering av ny- och ombyggnation

x

B; Rutin finns för infektionsregistrering

x

C; Finns djur på enheten?

x

Åtgärds-/förbättringsområden – Vårdhygiens kommentarer
Övrigt

C; Katten Maja finns sedan 10 år tillbaka. Efter henne kommer inga djur att
flytta in på boendet.

Mia Larsson Hygiensjuksköterska
mia.larsson@regionsormland.se
0155-222202
Yvonne Axelsson Hygiensjuksköterska
yvonne.axelsson@regionsormland.se
0155-222290

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
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Sid: 1 (1)

MALL FÖR HANDLINGSPLAN
Kommunövergripande 2018-08-15
Framtagen av: Personalenheten
Beslutad av: Mattias Gustafsson

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Mall för Handlingsplan inom Vingåkers kommun
Arbetsplats

Vingåkers Kommun ÄO och FHO

Utförd av/deltagare

Riskkälla

Jonas Smedbäck / Danijela Dahlslätt

Ansvarig chef
Datum

Gunilla Pettersson

Upprättad 211215 utefter rapport från Vårdhygien 211028

Riskbedömning
Åtgärd

Ansvarig

1. Basala hygienrutiner diskuteras.

1. Hygienrutiner upp som stående punkt på dagordning APT.

EC

2. Hygienombud har avsatt tid för
arbete

2. Ny uppdragsbeskrivning för hygienombud sprids i verksamheten EC/MAS
och läggs på Rankan. Däri står att tid ska ges vid behov.

3. Handdesinfektion i varje
rum/lägenhet

3. Görs tillgängligt i nära anslutning till rum/lägenhet. I vissa fall
olämpligt i persons egen lägenhet.

EC

4F. Rutiner för daglig
funktionskontroll.

4F. På grund av låg användning upprättas veckovis
funktionskontroll i samband med städ.

EC

4G. Uppmärkta avställningsytor.

4G. Arbetsytor märkt för rent respektive smutsigt gods. Använd
Dymo för märkning, tejp faller bort.

EC

6C. Sterilt material ska förvaras i
avdelningsförpackning.

6C. Vid hämtning av sterilt material så hämtas en
"avdelningsförpackning".

EC

7A. Handsprit tillgänglig i tvättstuga.

7A. Handsprit görs tillgänglig i tvättstuga.

EC

Låg

Medel

Hög

7B. Uppmärkta ytor för ren och smutsig 7B. Ytor märks för ren och smutsig tvätt. Använd Dymo.
tvätt.
Blanketten framtagen 2018-08-15/JN
8B. Genomförs så gott det går. Ingen ytterligare åtgärd.
8B. Hjälp vid handhygien.

Klart
när?

Kontroll
utfört datum

Alla
punkter,
senast
220530

Avstämning
220228

EC
EC
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-29

Sn §

39 (x)

SN 2022/72

Program för äldreomsorgen 2022-2034
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta förslag till program
för äldreomsorgen 2022-2034.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige antar ett program för äldreomsorgen.
Syftet är att rusta kommunen för den utmaning som demografin ställer kommunens vård
och omsorg och ekonomi inför.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-02-15 med tillhörande bilagor
Program för äldreomsorgen 2022-2034
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

47

vingaker.se

1 (10)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-02-15
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Program för äldreomsorgen 2022-2034
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar
Att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till program för
äldreomsorgen 2022-2034

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige antar ett program för
äldreomsorgen. Syftet är att rusta kommunen för den utmaning som demografin
ställer kommunens vård och omsorg och ekonomi inför.

Ärendets beredning

En workshop har genomförts med olika personalkategorier och
personalrepresentanter. Dokumentet har sedan processats på olika sätt i
äldreomsorgen och i förvaltningens ledningsgrupp. Information har skett i
samverkanssystemet.
Behoven har under en rad av år presenterats av socialnämnden i budgetprocessen,
i verksamhetsberättelser, på dialogdagar etc.
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Bakgrund

Om behoven ökar i samma takt som antalet äldre invånare kommer
äldreomsorgen under perioden att behöva utökas med 50 %. Personalen behöver
utökas med cirka 150 medarbetare och budgeten med minst 85 miljoner kronor i
fasta priser. Situationen är den samma i riket och i hela den industrialiserade
världen.

Förvaltningens ståndpunkt

Så här långt har denna utmaning inte hanterats vare sig på riks, regional eller lokal
nivå. Ett proaktivt förhållningssätt kan i viss mån minska problematiken.
Det finns ingen möjlighet för socialnämnden at hantera detta själv inom tänkta
ekonomiska ramar och med det arbetskraftsutbud som för närvarande finns.

Konsekvenser

Äldreomsorgens behov kommer att påverka kommunens ekonomi mycket
kraftigt.
Både ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen måste inriktas mot att leverera
utbildad vårdpersonal med tillräcklig kompetens.
Kommunen behöver redan nu börja planera för att lösa lokal och fastighetsfrågor
som kontor och personalutrymmen, parkeringsplatser, gruppbostäder.
Det krävs en samlad insikt om utmaningen för att dämpa nuvarande och
kommande förväntningar på kvalité.

Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
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☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar

Bilagor
1. Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
2. Agenda 2030
3. Barnchecklista
4. Program för äldreomsorgen 2022-2034
5.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Dag Wallströmer
Socialchef

50

vingaker.se

4 (10)

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.

Ett tidigare agerande kan dämpa framtida
gigantiska underskott

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]"
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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. Bakgrund
Demografisk utveckling
Kommunens nuvarande demografi innebär att antalet invånare 85 år och äldre kommer att öka
med 50 % på 10 år. Inflyttning till särskilt boende sker i genomsnitt vid 85 års ålder och det är
även då hemtjänstinsatser i form av omvårdnad ökar kraftigt. Generellt är det under de sista
två levnadsåren som vi behöver omfattande omvårdnads- och sjukvårdsinsatser.
Det innebär att om kommunen fortsätter att göra precis som idag:
•
•
•
•
•

Särskilt boende ökar från 73 till 110 platser
Utförd hemtjänst ökar från 5000 timmar i månaden till 7500 timmar i månaden
Antalet trygghetslarm ökar från 220 till 330
Färdtjänst, dagvård, korttidsplatser, hjälpmedel, etc. ökar med motsvarande
Hemsjukvården kommer sannolikt att öka ännu mer på grund av utvecklingen mot
nära vård och den medicinska utvecklingen

Om kommunen inte ändrar någonting utan fortsätter att bedriva verksamheten precis som idag
kommer äldreomsorgen behöva:
•

•
•

50 % fler personal samtidigt som stora pensionsavgångar ska klaras av. En utökning
från 220 till 330 medarbetare. Beräknat behov av nyanställningar cirka 50 personer per
år eller 500 personer för 10-årsperioden.
50 % större budget i fasta priser (cirka 7 miljoner/år utöver löner och prisökningar
(plus de 8 miljoner som fattas i socialnämndens budget idag)
Kraftig utökning av personallokaler som kontor, omklädningsrum, garage etc.

Lägenheter i särskilt boende finns det tillräcklig tillgång till fastighetsmässigt men
verksamheter som idag bedrivs i tomställda avdelningar behöver andra lokaler. Det handlar
om minst ett tjugotal kontor, barnkorttids, Pegasus/Atlas, Socialpsykiatrins gruppbostad och
daglig verksamhet.
Att hantera den demografiska utvecklingen och ge de äldre invånarna ett bra liv är inte enbart
en uppgift för äldreomsorgen och socialnämnden utan är ett gemensamt ansvar för hela
kommunen.

Teoretiska möjligheter
Det är inte sannolikt att ovanstående utmaning kan lösas med en enda åtgärd. Det är mer
troligt att arbete behöver bedrivas på bred front med en mängd åtgärder som var och en för sig
minskar gapet mellan resurser och behov något. Övergripande behöver det arbetas både med
åtgärder som ökar resurserna och åtgärder som minskar behoven.
4
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Förhållningssätt
Kommunen bör fokusera på det kommunen själv kan påverka. Att lägga dyrbar energi och tid
på vad andra ska göra finns inte utrymme för. Dokumentet behandlar därför endast sådant
som kommunen mer eller mindre direkt kan påverka.
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2. Minskade behov
Sett i backspegeln är det tydligt att behov och efterfrågan på äldreomsorg har förändrats
markant. Det är inte troligt att framtiden blir mer statisk. Det finns därmed en möjlighet för
kommunen att påverka kommande förändringar.

Förbättrad hälsa
Att de extra år som läggs till livslängden blir år av hälsa och oberoende är oerhört viktigt för
den enskildes livskvalité men också för att inte behoven av vård och omsorg ska öka i
proportion med antalet äldre. Det finns ett tydligt samband mellan utbildning och hälsa men i
det nu aktuella tidsspannet kan inte höjd utbildningsnivå påverka de äldres hälsa.
Förbättrad/bibehållen hälsa kan t.ex. nås genom:
•
•
•
•

Egenmonitorering av olika kroniska sjukdomar
Nutrition hos äldre utan insatser eller med hemtjänst
Sociala kontakter
Ökad trygghet

3. Ökad trygghet
Otrygghet leder dels till sämre hälsa och dels till ökad efterfrågan på insatser, såväl hemtjänst
som särskilt boende. Även otrygghet hos anhöriga ökar efterfrågan på insatser. Insatser som
ökar tryggheten har därför stor potential för att minska efterfrågan. Ökad trygghet kan nås
t.ex. genom:
•
•
•
•
•

Olika former av sensorövervakning
Egenmonitorering av olika kroniska sjukdomar
Underlätta digital kontakt mellan brukare och anhöriga och mellan brukare och
personal
Underlätta kontakt mellan anhöriga och personal
Hjälpmedel/bostadsanpassningar som minskar risken för bland annat fall

Anhörigstöd
Anhörigas insatser är oerhört viktiga för många äldre förutom glädjen i sociala kontakter
handlar det om allt från hjälp med digital teknik, att hantera den egna ekonomin över inköp
och ledsagning till besök hos sjukvård eller frisör till rena omvårdnadsinsatser. Det är viktigt
både för den äldre, för den anhörige och för kommunen att anhöriga får det stöd de behöver.
Stöd till anhöriga ges:
•

Genom biståndsbedömda insatser som växelvård, dagvård, avlösning i hemmet och
givetvis alla andra insatser.
6
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•

Öppna insatser genom kommunens anhörigstöd som samtal, utbildningar,
gruppverksamhet etc.

Ett utvecklingsområde är en tydligare information om vilka insatser som finns för äldre och
hur de får tillgång dessa. En utvecklad kommunikation mellan äldreomsorgens verksamheter
och anhöriga kan också ge dessa en större trygghet och lugn i att deras närstående har en bra
situation.

Hjälpmedel/bostadsanpassningar och annan teknik
Vi vill alla behålla vårt självbestämmande och vårt oberoende av andra så långt det går. Inte
minst gäller detta integritetskänsliga livsområden som personlig hygien och toalettbesök. Det
utvecklas nu snabbt nya hjälpmedel och annan teknik som minskar behovet av hjälp i olika
situationer och därmed ökar/bibehåller autonomin. Här finns en mycket stor potential att
förena höjning av livskvalité med minskat personalbehov. Redan idag finns t.ex.:
•
•
•
•
•
•
•

GPS anslutna larm som ger större rörelsefrihet
Toalettsitsar med inbyggd tvättning/torkning
Medicinrobotar som påminner och fördelar medicin
Automatiserade duschkabiner
Sängar och stolar som ger personen stöd att resa sig och sätta sig
Röststyrda apparater i hushållet
Digital hemhandling

Det är en utmaning att sprida information om dessa möjligheter.
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4. Minskad efterfrågan
Avgifter
Då många äldre har en begränsad ekonomi är känsligheten för ekonomiska styrmedel stor.
Avgifter är därför ett effektivt sätt att minska efterfrågan. Ekonomiska incitament kan dock
lätt slå helt fel på så sätt att personer med behov av stöd undviker att söka det. Risken för
överutnyttjande av vård är näst intill obefintlig då det gäller integritetskänslig omvårdnad men
något större när det gäller serviceinsatser som städning och tvätt. Ett sätt att använda
ekonomiska incitament kan vara att genom avgiftssystemet gynna insatser med tex ny teknik
som innebär dämpat behov av personalutökning.

Sänkta ambitioner
Det pågår en ständig utveckling och förbättring av kommunens insatser inom äldreomsorgen
men då förväntningarna stiger snabbare än resurserna och därmed med den möjliga kvalitén
tenderar missnöjdheten att öka. Att tydligt ange begränsade ambitioner kan över tid leda till
mer nöjda invånare trots att kvalitén försämras.

Striktare riktlinjer
En majoritet av insatserna inom äldreomsorgen regleras genom myndighetsbeslut. I en
begränsad omfattning kan nivån av insatser regleras genom kommunala riktlinjer. En
omfattande rättspraxis innebär att effekten av stramare riktlinjer blir relativt marginell. Strikta
riktlinjer kan i vissa fall öka efterfrågan. Om personer inte kan få hjälp med det de egentligen
vill så begär de istället allt de kan få.
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5. Resurser
Ökad effektivitet
Ökad effektivitet innebär att nå samma resultat med mindre resurser eller nå bättre resultat
med samma resurser. Det handlar om båda vad som görs och hur det görs.

Göra rätt från början
Mycket tid läggs idag på att rätta till brister i allt från planering, schemaläggning,
instruktioner, teknikstrul, etc. Organisationen bör styra mot det som är rätt istället för att vara
upptagen med att styra bort från det som är fel.

Personalplanering
I en verksamhet som är och alltid kommer att vara personalintensiv är klokt utnyttjande av
tillgänglig personaltid helt avgörande. Att över tid utnyttja personalresursen maximalt innebär
att det måste ske hållbart. Personalresursen måste anpassas till brukarnas behov samtidigt som
arbetsvillkoren är tillräckligt attraktiva. Det innebär även att lägga upp arbetet så att t.ex.
restiden minimeras i hemtjänsten, att korta tillsynsbesök ersätts med digitala besök och
besöken istället görs längre då de sker.
Det krävs även en flexibilitet så personalresurserna över tid anpassas till behovet för aktuell
tid och del av organisationen.

Rätt kompetens
Med rätt kompetens utförs arbetet mer effektivt. Brist på utbildad arbetskraft kommer att vara
ett växande problem. Olika former av intern kompetensutveckling kommer därför att bli mer
betydelsefull. Det innebär att resurser för detta måsta avsättas långsiktigt och inte endast i
korta projekt.

Äldres bostäder
Om hemtjänstens brukare bor mer koncentrerat minskar behovet av restid och effektiviteten
kan öka. Om bostäderna är tillgänglighetsanpassade och ligger nära dagligvaruhandel kan
behov av hemtjänst minska och till och med skjutas fram i tid.
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6. Ekonomiska resurser
Avgifter
På sikt kommer en ökad grad av egenfinansiering från de invånare som har resurser till det
troligen bli ofrånkomligt. Lagstiftning om Maxtaxa i socialtjänstlagen, hyreslagstiftningen
och kommunallagens bestämmelser om självkostnad begränsar idag möjligheterna att höja
avgifter. Samtidigt garanterar lagstiftningen att invånare utan ekonomiska resurser alltid ska
kunna få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda. Att införa och ”jaga” små avgifter är
inte ekonomiskt då administrationen kostar mer än vad avgifterna ger. Då de ekonomiska
klyftorna ökar snabbt även bland pensionärer finns en risk att det utvecklas en marknad för
helt egenfinansierad äldreomsorg för de mest välbeställda vilket i sin tur leder till minskad
solidaritet och vilja att bidra till den gemensamt finansierade verksamheten.

Omprioriteringar
Ekonomiska resurser kan omprioriteras från andra områden om den politiskas viljan finns
nationellt och lokalt. Behoven är dock så stora att det inte går att lösa dem helt genom
omprioriteringar enbart inom kommunen.

Skattehöjningar
Om vare sig kraftiga avgiftshöjningar eller omfattande omprioriteringar är möjliga återstår
skattehöjning av de vägar som kommunen själv förfogar över för att öka de ekonomiska
resurserna till vård och omsorg.
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7. Personella resurser
Ungdomar
Behovet av att nyrekrytera personal till vård och omsorg är så stort att en majoritet av
ungdomarna i varje årskurs på gymnasiet behöver läsa vård- och omsorgsprogrammet under
de kommande 15 åren. Vingåker har en ovanlig hög andel ungdomar som läser vård- och
omsorg men antalet behöver fyrdubblas för att täcka behovet. Framåt behövs följande
strategiska val:
•
•
•
•

Fortsatt satsning på Vård- och omsorgscollege för att höja utbildningens status.
Säkra tillgången till bra handledare i äldreomsorgen.
Avsätta resurser för ferieskolakonceptet
Avsätta resurser för att ta emot sommarjobbare på ett bra sätt för att väcka intresse

Vuxenutbildning/omskolning/arbetsmarknads-utbildningar
Förutsättningarna för vuxenutbildning och inte minst arbetsmarknadsutbildningar ändras
årligen. Långsiktighet saknas helt. Situationen nu är ännu mer osäker genom
arbetsförmedlingens helt förändrade roll. De vuxenutbildningar som genomförs är i regel
upphandlade där prispressen ger ett tydligt resultat i form av låg kvalité. Vanligt har varit att
arbetsförmedlingens urvalskriterier och prioriteringar gjort att det i princip är personer som är
olämpliga för yrket som getts utbildning. Om inte statsmakten löser detta måste kommunen
själv genomföra kvalitativa yrkesutbildningar för vuxna inom vårdsektorn.

Invandrad arbetskraft
Personalbristen är gemensam för hela västvärlden. Förvaltningen har tittat på samverkan med
Kina. Hittills har nyanlända genom asylinvandring utgjort en viktig resurs även om det finns
en mycket stor utmaning i att hantera bristande kunskaper i svenska språket. Med nuvarande
stängda gränser är möjligheten till den arbetskraftsinvandringen mycket liten. Kommunen kan
påverka kommunens andel av det svenska flyktingmottagandet till viss del. Medel behöver
avsättas för att förbättra kunskaper i svenska och på annat sätt rusta denna del av
arbetskraften.

Civilsamhället/frivilliga
Olika former av volontärer kan inte och ska inte ersätta utbildad personal. I många fall kan de
dock bidra till att sätta guldkant på tillvaron för våra brukare och därigenom förbättra
livskvalité och hälsa.
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Heltid/deltid
Sedan ett antal år har Vingåker infört önskad sysselsättningsgrad, dvs den anställde kan alltid
välja att arbeta heltid. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är idag runt 90 %. Om den
genom stimulansåtgärder kan höjas till 95 % tillförs motsvarande cirka 10 heltidstjänster.

Arbetsdelning
Att ha välutbildade medarbetare som alla kan utföra alla arbetsuppgifter är mest rationellt.
Allt talar dock för att det kommer att bli allt svårare att upprätthålla denna vision. Det
kommer att vara mycket svårt att öka antalet sjuksköterskor och paramedicinsk personal i
tillräcklig omfattning liksom att hitta tillräckligt många välutbildade och erfarna
undersköterskor. Ett sätt att möta detta är att ha fler olika yrkesroller. Det kan t.ex. vara
specialistundersköterskor som delvis avlastar sjuksköterskor och paramedicinsk personal, det
kan vara utbildade och outbildade vårdbiträden med väl definierade arbetsuppgifter. En sådan
lösning kommer att kräva mer personal och bli dyrare, främst i hemtjänsten, men blir
nödvändig om alla arbetsuppgifter ska kunna utföras med god kvalité.
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8. Sammanfattande Handlingsplan
Medel behöver avsättas för:
•
•
•
•
•
•

Fortsatt satsning på införande av ny teknik
Utvecklat samarbete kring bostadsanpassningar och hjälpmedel
En testmiljö eller ett hjälpmedelsbibliotek för att öka tidig användning av olika former
av hjälpmedel
Ökad satsning på att intressera ungdomar för vård- och omsorgsyrken
Förbättrad introduktion och utbildning/testning i svenska språket
Kvalitativ vuxenutbildning inom vårdyrkena i samverkan med Viadidakt

Dessutom behöver följande göras:
•
•
•
•
•
•
•
•

Påbörja framtagande av lokallösningar för den växande verksamheten på
Humlegården/Ekgården/Nordangård tillsammans med Kommunfastigheter
Kontinuerligt se över avgiftstaxan om den kan användas för att styra efterfrågan mot
mindre resurskrävande insatser
Fortsatt arbete med heltidsresan för att få fler att arbeta heltid
Definiera fler och tydligare yrkesroller som specialistundersköterska, vårdbiträde,
servicebiträde etc.
Vara positiv till och understödja byggandet av tillgängliga bostäder för äldre som
minskar vårdbehov och restider
I ökad utsträckning öka möjligheten för Väntjänsten och andra volontärer att göra
insatser
Aktivt arbeta för en förbättrad nutrition hos äldre i eget boende med eller utan insatser
från äldreomsorgen
Tydligt kommunicera till invånarna att målsättningen är att om möjligt bibehålla det
mesta av kvalitén i äldreomsorgen, inte att förbättra den under den kommande 10årsperioden.
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-29

Sn §

40 (x)

SN 2022/28

Reviderad delegationsordning för Socialnämnden
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att anta förslaget till reviderad delegationsordning att gälla
från 1 april 2022.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad delegationsordning för
socialnämndens verksamheter. Förslaget innehåller en rad förändringar som är
markerade i bifogat förslag.
Ärendet återremitterades av Socialnämnden 2022-02-28 med uppdraget att se över
punkt 29.4 avseende personals deltagande i utbildning. Förvaltningen har kommit fram
till nedan ny skrivning:
Ärendetyp

Lagrum Delegat

29.4 Personals
deltagande i
utbildning, kurser,
konferenser eller
liknande

Ersättare Kommentar
Utbildning som finansieras externt
t.ex. med statsbidrag ses som att de
sker inom budget.

Inom tilldelad
budget och enligt
nämndens
utbildningspolicy

Arbetsledare

Utanför tilldelad
budget eller
nämndens
utbildningspolicy

Förvaltningschef

Utbildningar som sker som resultat
av politiska beslut om t.ex. mål,
inriktning eller prioriteringar ses
som att de sker enligt
utbildningspolicyn

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-03
Tjänsteutlåtande, 2022-01-20
Förslag till reviderad delegationsordning
Beslutet skickas till
Samtliga chefer i socialförvaltningen
Författningssamlingen
Rankan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-01-20
Handläggare

Marlene Mård
Marlene.mard@vingaker.se
Diarienummer

SN 2022/28

Förslag till reviderad delegationsordning
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Socialnämnden beslutar att anta förslaget till reviderad delegationsordning att gälla
från 1 mars 2022.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad delegationsordning för
socialnämndens verksamheter. Förslaget innehåller nedan förändringar:
•
•
•

2.7 - Utdelning ur fonderstiftelsen Karl och Karin Bondesson i Vannala fond,
punkten tas bort helt då pengarna i fonden är slut.
2.18 - Avskrivning av skulder, ny enligt nedan:
- Upp till 50 % av basbeloppet
Socialchef
- Över 50 % av basbeloppet
Utskott
8.11 - Ansökan till Tingsrätten om behov av vårdnadshavare, 6 kap 9 § FB
Socialutskott, punkten tas bort helt.
Helt nytt avsnitt ”Färdtjänst”, se avsnitt 11.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beslut om tillstånd för färdtjänst, Färdtjänstlagen 6 och 7 §§,
Biståndshandläggare.
Beslut om att tillstånd ska gälla även för ledsagare, FtjL 8 §,
Biståndshandläggare.
Beslut om tillstånds varaktighet samt om föreskrifter och villkor, FjtL 9 §,
Biståndshandläggare.
Beslut om ändring av föreskrift eller villkor som innebär inskränkning, FjtL
12 §, Biståndshandläggare.
Beslut om återkallelse av tillstånd, FjtL 12 §, Biståndshandläggare.
Beslut om tillstånd för riksfärdtjänst Riksfärdtjänstlagen, 4 och 5 §§,
Biståndshandläggare.
Beslut om att tillstånd ska gälla även för ledsagare, RftL 6 §,
Biståndshandläggare.
Beslut om tillstånd får förenas med föreskrifter om färdsätt, RftL 7 §,
Biståndshandläggare.
Beslut om återkallelse av tillstånd, RftL 9 §, Biståndshandläggare.
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Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Delegationsordningen behöver uppdateras minst årligen på grund av förändringar och
ökad detaljstyrning i lagstiftning.
Förvaltningens ståndpunkt
Ny text är gulmarkerad, text som föreslås ska strykas är genomstruken.
Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden antar förslag till reviderad
delegationsordning att gälla från 1 mars 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Revidering av delegationsordningen påverkar inte nämndens ekonomi.
Bilagor
1. Förslag till reviderad delegationsordning
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Samtliga chefer i socialförvaltningen
Rankan/Viktoria S

Dag Wallströmer
Socialchef
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-03-03
Handläggare

Marlene Mård
Marlene.mard@vingaker.se
Diarienummer

SN 2022/28

Förslag till reviderad delegationsordning
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Socialnämnden beslutar att anta förslaget till reviderad delegationsordning att gälla
från 1 april 2022.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad delegationsordning för
socialnämndens verksamheter. Förslaget innehåller en rad förändringar som är
markerade i bifogat förslag.
Ärendet återremitterades av Socialnämnden 2022-02-28 med uppdraget att se över
punkt 29.4 avseende personals deltagande i utbildning. Förvaltningen har kommit
fram till nedan ny skrivning:
Ärendetyp

Lagrum Delegat

29.4 Personals
deltagande i
utbildning, kurser,
konferenser eller
liknande

Ersättare Kommentar
Utbildning som finansieras externt
t.ex. med statsbidrag ses som att de
sker inom budget.

Inom tilldelad
budget och enligt
nämndens
utbildningspolicy

Arbetsledare

Utanför tilldelad
budget eller
nämndens
utbildningspolicy

Förvaltningschef

Utbildningar som sker som resultat
av politiska beslut om t.ex. mål,
inriktning eller prioriteringar ses
som att de sker enligt
utbildningspolicyn
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Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Delegationsordningen behöver uppdateras minst årligen på grund av förändringar och
ökad detaljstyrning i lagstiftning.
Förvaltningens ståndpunkt
Ny text är gulmarkerad, text som föreslås ska strykas är genomstruken.
Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden antar förslag till reviderad
delegationsordning att gälla från 1 april 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Revidering av delegationsordningen påverkar inte nämndens ekonomi.
Bilagor
1. Tjänsteutlåtande, 2022-01-20
2. Förslag till reviderad delegationsordning
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Samtliga chefer i socialförvaltningen
Rankan/Viktoria S

Dag Wallströmer
Socialchef
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FÖRSLAG TILL

Delegationsordning för Socialnämnden
Att gälla från1 april 2022
NYTT= GULMARKERAT
TAS BORT= ÖVERSTRUKET
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Dokumenttyp
Reglemente
Giltighetstid
Tills vidare

Dokumentnamn
Delegationsordning för
Socialnämnden
Processägare
Socialchef

Fastställd

Beslutande
Socialnämnden

Senast reviderad Detta dokument gäller för
2022-03-29, SN § Socialnämnden
x
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Inledning
Vad är delegering
Enligt 6 kap. 37 § Kommunallagen (2017:725) får en nämnd, med vissa undantag, uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare, eller enligt
7 kap 5-8 §§ åt en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Beslut som har
fattats på uppdrag, delegation, ska enligt 6 kap. 40 § kommunallagen anmälas till nämnden.
Beslut som har fattats på uppdrag, delegation, ska enligt 6 kap. 40 § kommunallagen anmälas till nämnden. Om nämnden beslutar så kan
vissa beslut undantas. De beslut som är markerade med * i delegationsordningen behöver ej anmälas.
En nämnd får enligt 6 kap. 39 § Kommunallagen uppdra åt ordförande eller annan ledamot som nämnden utsett att besluta på nämndens
vägnar i ärenden som bedöms så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Ärenden som inte får delegeras regleras i 6 kap. 38 § Kommunallagen. I följande ärendeslag får inte beslutanderätten delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av
fullmäktige har överklagats.
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av större principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Rätten att besluta i en viss ärendegrupp innefattar även rätten att besluta om överklagan av beslut och domar som innefattar ändring av
delegatens beslut. Yttrande till besvärsinstans gällande överklagat beslut som fattats på delegation avges av respektive delegat.
Delgeringsordningens beslutsstruktur
Delegationsordningen anger beslutande tjänsteperson. Därutöver har överordnade chefer inom respektive verksamhetsområde rätt att fatta
beslut. Vid behov kan delegat närhelst den anser det nödvändigt lyfta beslut uppåt i delegationsstrukturen. När en delegat är frånvarande
övergår delegationen till den person som utsetts att vara ersättare. Om ingen ersättare finns utsedd för tjänstepersonen
övergår delegationen till överordnad chef.
Blandad delegation får inte förekomma, dvs. delegation får inte ges till politiker och tjänstemän ihop och heller inte till en grupp av
tjänstemän.
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En nämnd har befogenhet att när som helst återkalla en lämnad delegation. Detta kan bero på exempelvis missbruk av
delegeringsbefogenheten. Återkallelse av tjänstepersonens delegering kan göras generellt eller i ett särskilt ärende.
För några typer av ärenden i delegeringsordningen anges ”Samråd ska ske med...”. Det betyder att delegat måste kontakta angiven
tjänsteperson före beslut fattas. Samråd sker muntligt om inte annat anges. Delegaten är alltid ansvarig för beslutet.
Vidaredelegering
I de ärenden då nämnden delegerat beslutanderätten till förvaltningschef har förvaltningschef även rätt att vidaredelegera beslutanderätten
om inget annat anges. Förvaltningschefs vidaredelegering får endast ske i två led. En förvaltningschefs vidaredelegering ska anmälas till
socialnämnden så snart det är möjligt. När en handläggare på grund av sjukdom, semester eller liknande inte kan fatta nödvändiga beslut
inom sitt område kan närmast överordnad chef fatta beslut i dennes ställe. Ett exempel på detta kan vara att en socialsekreterare är sjuk.
Gruppledare kan då fatta beslut i dennes ställe.
Då inte annat framgår av skrivning i delegationsordningen kan en handläggare alltid fatta beslut som innebär avslag på en begäran.
Genom en ändring i kommunallagen kan beslut numera delegeras till anställda i annan kommun genom avtalssamverkan, kommunallagen 9
kap 37 §. Det innebär att socialsekreterare i den avtalade socialjouren som utförs av Eskilstuna kommun utanför ordinarie arbetstid har
samma delegation i samtliga ärenden som socialsekreterare i Vingåkers kommun. Trygghetsjouren i Stockholms stad har enligt avtal
delegation utanför kontorstid motsvarande enhetschefer inom äldre- och funktionshinderomsorg.
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av fattade delegationsbeslut ska ske vid nästkommande sammanträde. Anmälan sker genom förteckning.
Överklagandetid
Överklagandetiden för ett delegationsbeslut börjar gälla från och med berörd sakägare har tagit del av beslutet och tre veckor framåt i
enlighet med förvaltningslagen (förvaltningsbesvär). Om ärendet överklagas med stöd av kommunallagen (laglighetsprövning) räknas tiden
för överklagande från den tidpunkt då protokollet från det sammanträde vid vilket delegeringsbeslutet anmäldes anslagits på kommunens
anslagstavla.
Rätten att besluta i en viss ärendegrupp innefattar även rätten att besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens
beslut. Yttrande till besvärsinstans gällande överklagat beslut som fattats på delegation avges av respektive delegat.
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Brådskande ärenden
Enligt kommunallagen 6 kap 39 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa
sammanträde. Denna speciella delegation framgår av delegationsordningen.
Jäv
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kap 30-32 §§ gäller också vid delegationsbeslut. Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut i ärende
där delegaten är jävig. Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig delegat eller till nämnden för beslut.
Revidering
Delegationsordningen ska revideras så snart förändringar sker som påverkar delegationsordningen, t.ex. ändring i lagstiftning eller
organisation. Nämnden är ansvarig för att revidering sker och beslutar om ändring i delegationsordning. Förvaltningschefen beslutar om
ändrad vidaredelegering. En övergripande översyn av delegationsordning och verkställighetsuppgifter ska göras årligen.
Hänskjutning av beslut
En delegat ska hänskjuta beslut uppåt till det delegerande organet om beslutet, trots att det i formell mening kan sägas rymma inom
delegationen, innehåller sådana omständigheter att det av principiella eller politiska skäl bör fattas av det delegerande organet.
Verkställighetsbeslut
Utöver de beslut som kan fattas enligt denna delegation fattar tjänstepersoner på Vingåkers kommun så kallande verkställighetsbeslut.
Verkställighet betyder att åtgärden är en normal del av en tjänstepersons uppdrag i kraft av dennes tjänsteställning och innebär
tillämpning/verkställande av tidigare beslut, lag, instruktion eller befattningsbeskrivning. För att beslut ska kunna anses som verkställighet
krävs att det finns politiskt fastställda mål för verksamheten samt en politiskt fastställd ekonomisk ram. Kännetecknande för
verkställighetsbeslut är att det inte finns utrymme för självständiga bedömningar. En stor del av de beslut som fattas på Vingåkers kommun
är av typen verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas.
Kompletterande beslutanderätt
I vissa ärenden har socialnämndens möjlighet att delegera inskränkts helt eller delvis. Detta gäller vissa beslut utifrån Lag (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. I LVU och LVM finns det dock
direkt angivet möjlighet för nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden förordnat att i vissa fall fatta beslut då nämndens
beslut inte kan avvaktas, så kallad kompletterande beslutanderätt. En viktig skillnad mellan delegering enligt kommunallagen och
kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM är att nämnden vid delegering överlåtit beslutanderätten till delegaten. Beslut med stöd
av kompletterande beslutanderätt ska dock endast fattas i de fall nämndens beslut inte kan avvaktas.
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Socialnämndens ordförande och vice ordförande har så kallad kompletterande beslutanderätt. Socialnämnden har även utsett ersättare då
ordförande och vice ordförande är förhindrade att besluta. Kompletterande beslutanderätt avser följande ärende/ärendeslag:
-

Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdom under 20 år –
6 § 1 och 2 st LVU

-

Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas under vårdtiden –
11 § 1 och 2 st LVU

-

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden –
11 § 1 och 2 st LVU

-

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud –
27 § 2 st LVU

-

Beslut att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning
43 § 1 LVU

-

Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU43 § 2 LVU

-

Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare –
13 § LVM
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Förkortningar
BrB

Brottsbalk (1962:700)

FB

Föräldrabalk (1949:381)

FvL

Förvaltningslag (2017:900)

HVB

Hem för vård eller boende

IFO

Individ- och familjeomsorgen

IVO

Inspektionen för Vård och Omsorg

LASS

Lag (1993:389) om assistansersättning

LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

LuL

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

LVM

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

LVU

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

MAS

Medicinsk ansvarig sjuksköterska

SFB

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

SKR

Sveriges Kommuner och Region

SoF

Socialtjänstförordning (2006:937)

SoL

Socialtjänstlag (2001:453)

SOSFS

Socialstyrelsens författningssamling
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

1.

Allmänna ärenden

1.2

Rätt att ingå och underteckna avtal
som inte är av principiell betydelse
eller i övrigt större vikt

Socialchef

1.3

Underteckna handlingar för
Socialnämnden

Ordförande

Vice ordförande

1.4

Utse ombud att föra kommunens
talan inför domstol och andra
myndigheter samt vid förrättningar
av skilda slag

Socialchef

IFO-chef

1.5

Rätt att vid förfall för angivna
tjänstepersonsdelegeringar själv
utöva den delegerade
beslutanderätten

1.6

Beslut om att helt eller delvis avslå
enskilds framställan om utlämnade
av allmän handling eller beslut att
lämna ut den med förbehåll som
inskränker den enskildes rätt att
röja innehållet eller annars förfoga
över handlingen

RB 12 kap. 14
§

Kommentar

Får vidaredelegeras av socialchef

Avtal och andra handlingar som
beslutas av Socialnämnden.
Kontrasignering ska ske av
Socialchef

Överordnad chef

TF 2 kap. 1214 §§ OSL 10
kap. 14 §

Socialchef

IFO-chef

Den enskilde har rätt att få beslut
med besvärshänvisning.
Prövningen av utlämnandet ska
ske skyndsamt

8
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1.7

Beslut att lämna ut uppgifter ur
personregister till statliga
myndigheter i forskningssyfte

12 kap 6 §
SoL

Socialchef och IFOchef

1.8

Utlämnande av uppgifter enligt 12
kap 10 § 1-2 Socialtjänstlagen

12 kap 10 § 12 SoL

Socialchef

1.9

Besluta att utfärda fullmakt att
kvittera postförsändelser och andra
försändelser

1.10 Beslut i så brådskande ärenden att
nämndens beslut inte kan avvaktas

Socialchef

KL 6 kap. 39 §

1.11 Yttrande som ankommer på
Socialnämnden av ej principiell
betydelse eller av annan större vikt
och där tid ej medger
Socialnämndens behandling

Ordförande

Vice ordförande

Socialutskottet

Ordförande

1.12 Beslut om avvisning av för sent
inkommen överklagande

FL 24, 30 §§.

Delegaten i
ursprungsärendet

1.13 Beslut om omprövning av
delegationsbeslut

FL 27 §

Delegaten i
ursprungsärendet

1.14 Yttrande över överklagat beslut

1.15 Tolkningsföreträde av Kommunens
arvodesreglemente för
förtroendevalda

Delegaten i
ursprungsärendet

Kommunens
arvodesreglem
ente

Ordförande

9

Yttrande över överklagat beslut
som nämnden fattat i sin helhet
kan inte delegeras, KL 6 kap. 34
§.
Efter samråd med vice ordförande
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1.16 Förordnanden enligt GDPR

Socialchef

1.17 Att rapportera ej verkställda beslut
till IVO

IFO-chef

ledningsstöd

1.18 Yttrande angående antagande av
hemvärnsmän.

IFO-chef

Socialchef

10

Exempelvis anmälan om
personuppgiftsincident till
Datainspektionen
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

2.

Ekonomi

2.1

Ansökan om externa medel (inkl
EU-medel) för projekt och
utvecklingsarbete

Socialchef

2.2

Omdisponering av budget mellan
ansvar inom socialförvaltningen
- över enhetsgräns

Socialchef

2.3

Omdisponering av budget mellan
ansvar inom socialförvaltningen
- inom område

Områdeschef

2.4

Beslut om attestförteckning

Socialchef

2.5

Representation och uppvaktningar

Ordförande

2.6

Beslut om stipendium eller
stimulansersättning vid frivilliga
studier utöver antagen policy

Socialutskott

2.7

Utdelning ur fonder
stiftelsen Karl och Karin
Bondesson i Vannala fond

Socialutskott

11

Ersättare

Kommentar

Aktuell förteckning lämnas till
och förvaras på ekonomienheten.
1:e vice ordförande

Med beaktande av SKV:s regler
och kommunens gällande policy
och riktlinjer.
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2.8

Beslut om ersättning för skador i
eget boende som orsakats av
personal till en kostnad på
högst 1000 kronor

Arbetsledare

över 1000 kronor

Socialutskott

2.9

Slutande av avtal längst ett år
2.10 Slutande av avtal längre än ett år

Närmaste chef

Socialchef
Gäller ej hyresavtal för
lokaler

med ett årligt värde upp till tio
basbelopp.

Socialchef

med ett årligt värde mer än tio
basbelopp

Socialutskott

2.11 Tecknande och uppsägning av
internhyresavtal för lokaler

Socialchef

2.12 Uthyrning av lokaler

Socialchef

2.13 Beslut om attestanter enligt
attestantreglemente

Socialchef

2.14 Rekvisition av statsbidrag

Socialchef

2.15 Anstånd med betalning av skuld
upp till tre veckor

Assistent

2.16 Beslut om avbetalningsplan upp till
tre månader

Assistent

12
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2.17 Akuta beställningar/inköp utanför
ordinarie kontorstid

Trygghetsjouren

Enligt lista/avtal upp till
50 000 Kr.
Utom lista/avtal upp till
30 000 Kr.

2.18 Avskrivning av skulder
Upp till 50% av basbeloppet

Socialchef

Över 50% av basbeloppet

Socialutskott

13
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

3.

Upphandling

3.1

Teckna resp. säga upp
avtal/kontrakt/tilldelningsbeslut
som behövs för verksamheten och
som inte är av principiell betydelse
eller av annan större vikt
och som ryms inom budgetram

Budgetansvarig

3.2

Undertecknade av upphandlade
avtal som berör hela
socialförvaltningen

Socialchef

3.3

Tilldelningsbeslut

Ekonomichef

14

Ersättare

Kommentar

Gäller ej Ramavtal gjorda av
Telge Inköp AB

Upphandlingssamordn
aren
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

4.

Personalärenden

4.1

Tillsvidareanställning av
socialchef

Kommunchef

HR-chef

4.2

Tillsvidareanställning av
områdeschefer

Socialchef

HR-chef

4.3

Tillsvidareanställning av övriga
chefer

Områdeschef

Socialchef

4.4

Tillsvidareanställning och
entledigande efter egen begäran
av annan personal än chefer

Arbetsledare

Närmaste chef

4.5

Beslut ändrad tjänstetitel

HR-chef

4.6

Anställning av personal för viss
tid, inom ramen för uppkomna
vakanser

Arbetsledare

Närmaste chef
Trygghetsjour ob
tid

4.7

Ansvar för arbetsmiljö enligt
arbetsmiljölagen m fl
författningar enligt separat
delegation

Arbetsledare

Närmaste chef

4.8

Uppvaktning av personal

Arbetsledare

Närmaste chef, enl
riktlinjer

15

Kommentar

*

*
*

*
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4.9

Ej avtals eller lagstadgad
ledighet, t.ex. för att pröva annat
arbete
- upp till 3 månader
- över tre månader

*

Arbetsledare
HR-chef

4.10

Semester och annan ledighet
enligt lag

Arbetsledare

Närmaste chef

*

4.11

Övriga lag- och avtalsreglerade
personalbeslut

Arbetsledare

Närmaste chef
Trygghetsjour obtid

*

4.12

Beställning av tjänster från
företagshälsovården

*
Närmaste chef

- 1:a besök

Arbetsledare

- Därefter

Personalstrateg

4.13

Beslut om tidsbegränsat
lönetillägg

HR-chef

4.14

Disciplinpåföljd

4.15

11 § AB 05

I samarbete med
närmaste chef
*

Socialchef

HR-chef

Uppsägning av personliga skäl
eller avsked

Socialchef

HR-chef

4.16

Förbud mot utövande av bisyssla

HR-chef

*

4.17

Beslut om omplacering vid
oenighet

HR-chef

*

16

*
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4.18

Pensionsförmåner enligt avtal
och policy

HR-chef

17

*
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Facklig samverkan och
förhandling
4.19

Arbetsgivarföreträde i
samverkan eller förhandling
enligt 11-14 §§ och 38 § Lag
(1979:580) om
medbestämmande i arbetslivet
(MBL)

Socialchef

4.20

Arbetsgivarföreträde i
förhandling enligt 10 § MBL

HR-chef

Lön m.m.
4.21

Kollektivavtal, även
lönekollektivavtal

HR-chef

4.22

Beslut om lön vid nyanställning

HR-chef

4.23

Beslut om ny lön för
tillsvidareanställd i samband
med anställning på annan nivå

HR-chef

*

4.24

Beslut om lönetillägg (alltid
tidsbegränsad, restriktiv
tillämpning)

HR-chef

*

18

Vidaredelegerat till
löneassistent för
kommunals område
och personalstrateg
för övriga

*
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4.25

Lönesättning av underställd
personal vid lönerevision inom
ramen för kommunens
lönepolicy och kollektivavtal

Arbetsledare

4.26

Prövning av bisyssla

7-7c §§ Lag
(1994:260) om
offentlig
anställning
(LOA)

Socialchef

4.27

Uppsägning enligt Lag (1982:80)
om anställningsskydd (LAS)

7 § LAS

Socialchef

4.28

Bibehållen lön vid frånvaro då
den anställde utsatts för våld, hot
eller misshandel i arbete

HÖK och
ÖLA

Socialchef

HR-chef

4.29

Arbetsbefrielse med bibehållen
lön, avslut av anställning med
förmåner utöver lag eller avtal

HR-chef

Trygghetsjour ob
tid

4.30

Beslut om att på grund av
förseelse tillfälligt ta arbetstagare
ur arbete

HR-chef

Socialchef
Trygghetsjour ob
tid

4.31

Flyttning av
arbetsgivarföreträdare inom
organisationen

Socialchef

Mot den flyttades vilja.
Obs arbetsrättsliga regler

4.32

Förflyttning av övrig personal
inom området

Områdeschef

Mot den flyttades vilja
arbetsrättsliga regler

19

Närmaste chef

*

*

HR-chef

*

I regel brådskande
*

Obs
*
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4.33

Förflyttning av personal mellan
områden

Socialchef

4.34

Ledighet för enskilda
angelägenheter

lönehandläggare

HR-strateg

4.35

Beslut om ledighet för fackligt
arbete och skyddsarbete

HR-chef

HR-strateg

4.36

Avgöra om tolkning och
tillämpning av lag, avtal och
andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess
arbetstagare

HR-chef

20

HR-chef

Mot den flyttades vilja
arbetsrättsliga regler

Obs
*
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5.

Ärendetyp
Socialtjänstlagen (2001:453)

5.1

Ekonomiskt bistånd

5.2

Beslut i ärenden om
försörjningsstöd
- enligt fastställd norm/riktlinjer
- utöver fastställd norm/riktlinjer

5.3

Beslut i ärenden om
försörjningsstöd
- med villkor om praktik eller
kompetenshöjande åtgärd
- med vägrande av eller
nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar
Alla ansökningar om bistånd ska
oavsett ändamål prövas enligt 4
kap 1 § SoL för att den enskilde
ska ha möjlighet att få sin sak
rättsligt prövad. I vissa fall när
avslag ges enligt 4 kap 1 § SoL
kan så speciella omständigheter
föreligga att socialnämnden med
stöd av 4 kap 2 § SoL beviljar
bistånd. En individuell bedömning
ska alltid göras i biståndsärenden.

4 kap 1 § SoL
Socialsekreterare
Socialutskott
Socialsekreterare
4 kap 1 §, 4 §
SoL
4 kap 1 §, 5 §
SoL

5.4

Beslut om bistånd i form av
förmedling av egna medel

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

5.5

Beslut om hyresskulder och
sanering av skulder

4 kap 1 § alt 2
§ SoL

Socialutskott

21
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5.6

Beslut om ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader enligt
riktlinjer

4 kap 2 § SoL

Socialsekreterare

5.7

Beslut om ekonomiskt bistånd i
övriga fall då rätt enligt 4 kap 1 §
ej föreligger

4 kap 2 § SoL

Socialutskott

5.8

Beslut om bistånd i form av s.k
socialt kontrakt på bostad

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

5.9

Tecknande av socialt kontrakt på
bostad

IFO-chef

5.10 Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1
§ SoL

9 kap 1 §, 2 §
SoL

Socialutskott

5.11 Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2
§ SoL

9 kap 2 §, 2 st
SoL

Socialutskott

22

Avslag på bistånd till
begravningskostnader ges med
hänvisning till 4 kap 1 § SoL. I
åtskilliga fall visar det sig i
efterhand att tillgångar tillfaller
dödsboet t.ex. försäkring,
återbetalning av skatt m.m.
Begravningskostnader kan
återkrävas endast om den beviljas
med villkor om
återbetalningsskyldighet enligt 4
kap 2 § SoL.

Både kontrakt med hyresvärd och
klient

Återkrav får endast ske om
biståndet getts under villkor om
återbetalning.

98

5.12 Beslut om att underrätta
försäkringskassan om att
socialnämnden ska uppbära
ersättning enligt SFB som
ersättning för ekonomiskt bistånd
som utgivits som förskott på
förmån

107 kap 5 §
SFB, 9 kap 2 §
SoL

Socialsekreterare

5.13 Beslut om att föra talan om
ersättning hos Förvaltningsrätten
om återkrav enligt 9 kap 2 §, 8 kap
1 § SoL
5.14 Beslut att ej öppna utredning

9 kap 3 § 1 st
SoL

IFO-chef

11 kap 1 § SoL

Gruppledare

5.15 Beslut att öppna utredning

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

5.16 Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet enligt 8 kap
1 §, 9 kap §§ 1-2

9 kap 4 § SoL

Socialutskott

5.17 Beslut om akut ekonomiskt bistånd
för att undvika nödsituation
utanför ordinarie arbetstid

4 kap 1 § SoL
4 kap 2 § SoL

Socialsekreterare
i jour/beredskap

Avser gemensam socialjour

4 kap 1 § SoL

Socialutskott

Placeringar av barn och ungdom
är så ingripande åtgärder oavsett
om de ges med stöd av SoL eller
LVU att de bör beslutas av
socialutskottet.

*

Barn och ungdom
5.18 Beslut om bistånd till barn och
ungdom i form av vård i
familjehem
(placering/omplacering)

23
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5.19 Beslut om tillfällig vistelse i annat
enskilt hem/jourfamiljehem eller i
HVB

4 kap 1 § SoL

IFO-chef

Socialsekreterare
i jour/beredskap

5.20 Beslut om bistånd till barn och
ungdom i form av vård
(placering/omplacering) i HVBhem ( hem för vård eller boende),
placering/omplacering

4 kap 1 § SoL

Socialutskott

5.21 Beslut om bistånd till barn och
ungdom i form av
placering/omplacering på
stödboende

4 kap 1 § SoL
(6 kap 1 §
punkt3)

Socialutskott

5.22 Beslut om ekonomiskt bistånd till
barn och ungdom i samband med
placering, omplacering eller
flyttning från familjehem eller hem
för vård eller boende
enligt SKR:s riktlinjer,
basutrustning

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

Utöver SKR:s riktlinjer, extra
utrustning

Inte varaktig vård. Högst två
månader efter utredningens
avslutande.
Akut i avvaktan på IFO-chefs
beslut

IFO-chef

24
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5.23 Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)
enligt SKR:s riktlinjer

Gruppledare

utöver SKR:s riktlinjer

Socialutskott

5.24 Tecknande av avtal med
familjehem

6 kap 6 b §
SoL

Gruppledare

5.25 Beslut om upphörande av bistånd i
form av vård i hem för vård eller
boende eller i familjehem

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

5.26 Beslut om köp av plats i annan
kommun eller hos annan
vårdgivare

Reglerar nämndens och hemmets
åtaganden för att ge barnen stöd
och skydd

Socialutskott

5.27 Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/familj

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

5.28 Beslut om bistånd i form av
komplementfamilj eller särskilt
kvalificerad kontaktperson

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

5.29 Beslut om förordnande och
entledigande av kontaktperson och
kontaktfamilj

Uppdraget regleras genom avtal
med familjehemmet. Se aktuellt
cirkulär från SKR.

Socialsekreterare

25

Tidsbegränsas

IFO chef

Tidsbegränsas

*
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5.30 Beslut om medgivande till bistånd
i form av öppenvårdsinsats,
samtalskontakt, kontaktperson
eller kontaktfamilj utan båda
vårdnadshavarnas samtycke

4 kap 1 § SoL
3 kap. 6 §
tredje stycket
SoL
9 § 4, 5 eller 6
LSS
6 kap. 13 a §
FB

Socialutskott

Se Socialstyrelsens
meddelandeblad 10/2012

5.30 Beslut om insats utan båda

6 kap. 13 a §
FB

Socialutskott

Se Socialstyrelsens
meddelandeblad 10/2012

IFO-chef

Tex biljetter

vårdnadshavarnas samtycke
1. psykiatrisk eller
psykologisk utredning eller
behandling som omfattas av
hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30),
2. behandling i öppna former
som ges med stöd av 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453),
3. utseende av en
kontaktperson eller en familj
som avses i 3 kap. 6 b § första
stycket socialtjänstlagen eller
4. en insats enligt 9 § 4, 5
eller 6 lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa
funktionshindrade”.
5.31 Beslut om ekonomiskt bistånd
under utredningstid för att
möjliggöra utredning etc.

4 kap 1 §
SoL
3 kap. 6 §
tredje
stycket
SoL
9 § 4, 5 eller
6
LSS

4 kap 2 § SoL

26
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5.32 Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/familj
enligt SKR:s riktlinjer

Gruppledare

utöver SKR:s riktlinjer

Uppdraget ska regleras enligt
avtal. Se aktuellt cirkulär från
SKR.

Utskott

5.33 Beslut om insatser från
kommunens egna öppenvårdsteam

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

Tidsbegränsas

5.34 Beslut om bistånd i form av
externa strukturerade
öppenvårdsinsatser
upp till ett basbelopp

4 kap 1 § SoL

IFO-chef

Tidsbegränsas

över ett basbelopp
5.35 Beslut om att förbjuda eller
begränsa möjligheterna för en
person som har sitt hem i
kommunen, att i hemmet ta emot
andras barn

Socialutskott
5 kap 2 § SoL

i avvaktan på socialutskottets
sammanträde
5.36 Medgivande att barn tas emot för
stadigvarande vård och fostran i
enskilt hem som inte tillhör någon
av hans/hennes föräldrar eller
annan vårdnadshavare

Socialutskottet

Ordförande

6 kap 6 § SoL

Socialutskottet

27

Ett beslut om att bereda en
underårig vård i visst familjehem
är att betrakta som ett medgivande
enligt 6 kap 6 § SoL. Utredning
av familjehem ska alltid ske.
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5.37 Övervägande om vård i annat hem
än det egna fortfarande behövs

6 kap 8 § SoL

Socialutskott

Övervägande är inte ett beslut.
Bestämmelsen innebär att
socialnämnden minst en gång var
sjätte månad är skyldig att
överväga om vård enligt SoL
fortfarande behövs. Den är
tillämplig vid både SoL-placering
och privata placeringar.

5.38 Särskilt övervägande om ansökan
om överflytt av vårdnad

6 kap 8 § SoL
6 kap 8 § FB

Socialutskott

Ska göras vid 3 års placering i
samma hem

5.39 Beslut om avgift från föräldrar
vars barn är under 18 år och får
vård i ett annat hem än det egna
-att ej ta ut avgift

8 kap 1 § 2 st
SoL, 6 kap 2 §
SoF

Socialsekreterare

Se cirkulär från SKR.

Gruppledare

Tidsbegränsas
Vid särskilda skäl

5.40 Beslut om framställning till
Försäkringskassan om ändring av
betalningsmottagare för allmän
barnbidrag

16 kap 18 §
SFB

Gruppledare

5.41 Begära att Försäkringskassan
utbetalar allmänt barnbidrag till
familjehemsförälder

106 kap 6 §
SFB

Socialsekreterare

5.42 Framställan till försäkringskassan
att underhållsstöd skall utbetalas
till nämnden eller annan

18 kap 19 §
SFB

Gruppledare

28

Synnerliga skäl
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5.43 Begära hos Försäkringskassan att
föräldrapenning till förälder under
18 år ska utbetalas nämnden eller
annan

11 kap 17 §
SFB

Gruppledare

Synnerliga skäl

5.44 Begära hos Försäkringskassan att
bostadsbidrag ska utbetalas till
nämnden eller annan

98 kap 11 §
SFB

Gruppledare

Synnerliga skäl

5.45 Underrättelse till
Försäkringskassan om att barn med
underhållsstöd placerats i
familjehem eller HVB-hem
respektive återflyttat till boförälder

2 § Förordningen om
underhållsstöd,
jämfört med 11
§ Lagen om
underhållsstöd

Socialsekreterare

5.46 Beslut om att utredning inte ska
inledas eller att inledd utredning
ska läggas ner

11 kap 1 § SoL

Gruppledare

5.47 Beslut om att inleda utredning

11 kap 1 SoL

Socialsekreterare

Nämndens befogenheter och
skyldigheter vid barnutredningar
regleras i 11 kap 2 § SoL.
*

5.48 Omedelbar Skyddsbedömning

11 kap 1 a §
SoL

Gruppledare

Ska göras genast

5.49 Beslut om att utredning inte ska
föranleda åtgärd

11 kap 1 § SoL

Gruppledare

29
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5.50 Förlängning av utredningstid i
ärenden som rör barn, upp till 2
månader

11 kap 2 § SoL

IFO-chef

Se särskilda skäl.
Rapportering till utskott/nämnd

5.51 Förlängning av utredningstid i
ärenden som rör barn, över 2
månader

11 kap 2 § SoL

Socialutskott

Se särskilda skäl.
Rapportering till utskott/nämnd

5.52 Beslut om uppföljning efter
avslutad utredning eller placering

11 kap 4 a,b §
SoL

Gruppledare

5.53 Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare som
tidigare varit familjehemsförälder

6 kap 11 § SoL

Socialutskott

5.54 Framställan till domstol om behov
av målsägandebiträde för
underårig

5 kap 2 § SoF

Socialsekreterare

5.55 Beslut om innehåll i arbetsplan vid
ungdomstjänst

5 kap 1 b §
SoL

Gruppledare

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

Vuxen
5.56 Beslut om bistånd till vuxna i form
av vård i hem för vård eller
boende, eller i familjehem utöver
öppet intag
(placering/omplacering)
upp till 3 månader
över 3 månader

IFO-chef

Särskilt avtal ska ingås mellan
socialnämnden och de nya
vårdnadshavarna.

Observera Lag (1992:1528) om
offentlig upphandling, men också
kravet på individuell bedömning i
biståndsärenden.

Socialutskott

30
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5.57 Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)
enligt SKR:s riktlinjer

Socialsekreterare

utöver SKR:s riktlinjer
5.58 Beslut om upphörande av bistånd i
form av vård i hem för vård eller
boende, eller i familjehem

Uppdraget ska regleras genom
avtal med familjehemmet. Se
aktuellt cirkulär från SKR.

Socialutskott
4 kap 1 § SoL

5.59 Beslut om köp av plats i annan
kommun eller hos annan
vårdgivare

Socialsekreterare

Socialutskott

Tidsbegränsas

Gruppledare

Tidsbegränsas

5.61 Beslut om förordnande och
entledigande av
kontaktperson/familj

Gruppledare

*

5.62 Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/familj
enligt SKR:s riktlinjer

Gruppledare

Uppdraget ska regleras genom
avtal. Se aktuell cirkulär från
SKR.

5.60 Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/familj

4 kap 1 § SoL

utöver SKR:s riktlinjer
5.63 Beslut om bistånd i form av
träningslägenhet/jourlägenhet upp
till 3 månader

Utskott
4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

31
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5.64 Beslut om bistånd i form av
träningslägenhet/jourlägenhet över
3 månader

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

Tidsbegränsas

5.65 Beslut om insatser från
kommunens egna öppenvårdsteam

4 kap 1 § SoL

Gruppledare

Tidsbegränsas

5.66 Beslut om bistånd i form av
externa strukturerade
öppenvårdsinsatser
upp till ett basbelopp

4 kap 1 § SoL

IFO-chef

Tidsbegränsas

över ett basbelopp

Socialutskott

5.67 Beslut om ersättning för
missbruksvård i form av plats i
hem för vård eller boende, eller i
familjehem

8 kap 1 § 1 st
SoL och 6 kap
1 § SoF

Socialsekreterare

5.68 Beslut om anmälan till
Försäkringskassan om att
socialnämnden ska uppbära del av
sjukpenning för den som bereds
vård i sådant hem för vård eller
boende, eller familjehem, enligt
SoL som ger vård och behandling
åt missbrukare av alkohol eller
narkotika.

106 kap 13 §
SFB

Socialsekreterare

-att ej anmäla till FK

Tidsbegränsas

Gruppledare

32
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5.69 Beslut om att inleda utredning

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

5.70 Beslut att ej inleda utredning

11 kap 1 § SoL

Gruppledare

5.71 Beslut om att utredning inte ska
föranleda åtgärd

11 kap 1 § och
4 § SoL

Gruppledare

5.72 Tecknande av överenskommelse
med regionen om samarbete i
missbruksfrågor

5 kap 9 a §
SoL

Socialchef

5.73 Beslut om behörighet att utföra
myndighetsutövning gällande barn
och unga

HSLF-FS
2017:79

IFO-chef

Gemensamma riktlinjer i länet.
Samråd med personalchef

10 kap 2 § SoL

Socialchef
IFO-chef

Gäller i regel IFO ärenden

5.75 Anmälan till IVO om
missförhållanden i kommunens
egen verksamhet

14 kap 7 § SoL

Socialchef

Lex Sarah
Gäller även äldre- och funktionshinderomsorg

5.76 Anmälan till IVO om
missförhållanden i enskild
verksamhet

13 kap 5 § SoL

Socialutskott

Övrigt
5.74 Beslut att föra talan och utse
ombud i ärenden eller mål vid
allmän domstol eller
förvaltningsdomstol

33

*
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5.77 Beslut om polisanmälan angående
brott mot den egna verksamheten
(ekonomiskt bistånd, avgifter, hot
eller våld mot tjänsteman etc.)

12 kap 10 §
SoL
10 kap 2 §
Offentlighetsoch
sekretesslagen

Socialchef

5.78 Beslut om polisanmälan angående
vissa brott mot underårig samt
vissa grövre brott

12 kap 10 §
SoL

IFO-chef

5.79 Yttrande till IVO eller
Förvaltningsdomstol i ärende
angående särskild avgift

16 kap 6 a §
SoL

Socialutskott

5.80 Överklagan av
Förvaltningsdomstols beslut om
särskild avgift

16 kap 6 a §
SoL

Socialutskott

5.81 Begära överflyttning av ärende till
annan kommun

2 a kap 10 §
SoL

Socialutskott

5.82 Beslut i fråga om mottagande av
ärende från annan kommun

2 a kap 10 §
SoL

Socialutskott

5.83 Beslut om att ansöka hos IVO om
överflyttning av ärende

2 a kap 11 §
SoL

Socialutskott

5.84 Beslut att överklaga IVO:s beslut
om överflyttning av ärende

2 a kap 11 §,
16 kap 4 § SoL

Socialutskott

34

Avser även ärenden enligt LVU
och LVM.
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

6.

Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av
unga

6.1

Beslut om ansökan hos
Förvaltningsrätt om vård enligt
LVU

4 § LVU

Socialutskott

6.2

Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn och
ungdom under 20 år

6 § 1 st LVU

Socialutskott

6.3

Begäran om förlängd tid för
ansökan om vård

8 § LVU

Gruppledare

6.4

Beslut om att omedelbart
omhändertagande enligt 6 § LVU
ska upphöra

9 § 3 st LVU

Ordförande, vice
ordförande, eller annan
ledamot som nämnden
förordnat

Se även kompletterande
beslutanderätt

6.5

Beslut om hur vården ska ordnas
och var den unge ska vistas under
vårdtiden

11 § 1 st LVU

Socialutskott

Se även kompletterande
beslutanderätt

35

Möjlighet att fatta beslut om
omedelbart omhändertagande
enligt 6 § 1-2 st LVU finns även
för ordförande eller annan
ledamot som nämnden förordnat
att fatta sådant beslut, då
socialnämndens beslut inte kan
avvaktas (kompletterande
beslutanderätt)
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6.6

Beslut om att den unge får vistas i
sitt eget hem under vårdtiden

11 § 2 st LVU

Socialutskott

Se även kompletterande
beslutanderätt

6.7

Beslut rörande den unges
personliga förhållanden i den mån
beslutet inte är att hänföra till 11 §
1-2 st LVU

11 § 4 st LVU

Socialsekreterare

Till exempel kortare vistelse utom
familjehemmet eller hemmet för
vård eller boende.

6.8

Övervägande om vård med stöd av
2 § LVU fortfarande behövs

13 § 1-2 st
LVU

Socialutskott

6.9

Prövning av om vård med stöd av
3 § LVU ska upphöra

13 § 1 och 3 st
LVU

Socialutskott

14 § 2 st 1
LVU

Socialutskott

6.10 Beslut om hur rätt till umgänge
med den unge ska utövas
när överenskommelse inte kan nås
med föräldern eller
vårdnadshavare

Gruppledare

i avvaktan på socialutskottets
beslut

Socialsekreterare
i jour

36

Beslutet ska fastställas av
socialutskottet.

Utanför ordinarie arbetstid
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6.11 Beslut om att den unges vistelseort
inte ska röjas för föräldern eller
vårdnadshavaren

14 § 2 st 2
LVU

i avvaktan på socialutskottets
beslut

Socialutskott

Ordförande, vice
ordförande eller annan
ledamot som
socialnämnden
förordnat

6.12 Övervägande om beslut om
umgänge eller hemlighållande av
vistelseort enligt 14 § 2 st 1 och 2
fortfarande behövs

14 § 3 st LVU

Socialutskott

Bestämmelserna innebär att
socialnämnden minst en gång var
tredje månad är skyldig att
överväga om ett beslut om
umgänge eller hemlighållande av
vistelseort fortfarande behövs.

6.13 Beslut om att vården ska upphöra

21 § 1 st LVU

Socialutskott

Beträffande kvarstående ansvar
för kommunen se Socialstyrelsens
meddelandeblad 17/88.

6.14 Beslut om regelbunden kontakt
med särskild utsedd kontaktperson
eller behandling i öppna former

22 § 1 st LVU

Socialutskott

6.15 Prövning av om beslut om
förebyggande insats ska upphöra
att gälla

22 § 3 st LVU

Socialutskott

6.16 Beslut om att förebyggande insats
enligt 22 § 1 st LVU ska upphöra

22 § 3 st LVU

Socialutskott

37

Bestämmelsen innebär att
socialnämnden minst en gång var
sjätte månad ska pröva om
insatsen fortfarande behövs.
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6.17 Ansökan hos Förvaltnings-rätten
om flyttningsförbud

24 § LVU

Socialutskott

6.18 Övervägande om flyttningsförbud
fortfarande behövs

26 § 1 st LVU

Socialutskott

6.19 Beslut om att flyttningsförbud ska
upphöra

26 § 2 st LVU

Socialutskott

6.20 Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

27 § 1 st LVU

Socialutskott

6.21 Beslut om att ett tillfälligt
flyttningsförbud enligt 27 § LVU
ska upphöra

30 § 2 st LVU

Ordförande, vice
ordförande, eller annan
ledamot som nämnden
förordnat

6.22 Beslut om den unges umgänge
med förälder eller andra
vårdnadshavare efter beslut om
flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud när
överenskommelse inte kan nås

31 § LVU

Socialutskott

6.23 Beslut om läkarundersökning, att
utse läkare samt plats för
läkarundersökning

32 § 1 st LVU

Socialsekreterare

Länsgemensam överenskommelse

6.24 Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra läkarundersökning

43 § 1 st LVU

Socialutskott

Se även kompletterande
beslutanderätt

38

Jämför 25 § LVU.

Se även kompletterande
beslutanderätt
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6.25 Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av
LVU

Ärendetyp

43 § 2 st LVU

Socialutskott

Lagrum

Delegat

Se även kompletterande
beslutanderätt

Ersättare

Kommentar

7.

Lag (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall

7.1

Beslut om att inleda utredning om
det finns skäl för tvångsvård

7 § LVM

Gruppledare

7.2

Beslut om att utredning inte ska
inledas eller att påbörjad utredning
ska läggas ned alternativt övergå i
en utredning enligt 11 kap 1 § SoL

7 § LVM

Gruppledare

7.3

Beslut om läkarundersökning samt
utse läkare för undersökning

9 § LVM

Socialsekreterare

7.4

Beslut om ansökan hos
Förvaltningsrätt om vård enligt
LVM

11 § LVM

Socialutskott

7.5

Beslut om att verkställa
Förvaltningsrättens dom om
omedelbart omhändertagande

12 § LVM

Socialsekreterare

Skriftlig rapport till
socialutskottet.

7.6

Beslut om omedelbart
omhändertagande

13 § LVM

Socialutskott

Se även kompletterande
beslutanderätt

39
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7.7

Beslut om att begära
polishandräckning för att föra en
missbrukare till läkarundersökning

45 § 1 LVM

Ordförande, vice
ordförande, eller annan
ledamot som nämnden
förordnat

7.8

Beslut om att begära
polishandräckning för inställelse
vid LVM-hem eller sjukhus

45 § 2 LVM

Ordförande, vice
ordförande, eller annan
ledamot som nämnden
förordnat

7.9

Beslut om ersättning från den
enskilde till kommunen för
missbruksvård i form av plats vid
hem för vård eller boende, eller i
familjehem

8 kap 1 § SoL
och 6 kap 1 §
SoF

Socialsekreterare

46 § LVM

Socialsekreterare

Lagrum

Delegat

1 kap 4 § 1 st
FB

Assistent och
socialsekreterare

7.10 Yttrande till Åklagarmyndigheten
vid åtalsprövning

Ärendetyp
8.

Föräldrabalken (1949:381)

8.1

Faderskap
Godkännande av
faderskapsbekräftelse

40

Ersättare

Kommentar

Se Socialstyrelsens allmänna råd
1988:6 Att fastställa faderskap.
Utredning ska anses inledd när
socialnämnden fått
födelseanmälan eller rätten
förklarat en man inte vara far
enligt 1 kap 2 § FB.
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8.2

Beslut om att inleda utredning om
fastställande av faderskap när dom
eller bekräftelse finns och
faderskap kan ifrågasättas

2 kap 1 § FB

IFO-chef

8.3

Beslut om att återuppta nedlagd
utredning

2 kap 1 § FB

Socialsekreterare

8.4

Beslut om att inleda utredning om
någon annan man än den som är
gift med barnets mor kan vara far
till barnet

2 kap 9 § 1 st
FB

Socialsekreterare

8.5

Beslut att väcka och föra talan i
mål om faderskap

3 kap 5 § 2 st,
6 § 2 st FB

IFO-chef

Vårdnad, boende och umgänge
Beslut att godkänna föräldrars
avtal om vårdnad, boende och
umgänge

6 kap 6 § 2 st,
14 a § 2 st, 15
a § 2 st FB

Socialsekreterare

Se cirkulär 1998:174 från SKR

Beslutet kan ej överklagas.

8.6

8.7

Beslut att ej godkänna föräldrars
avtal om vårdnad, boende och
umgänge

6 kap 6 §, 14 a
§ 2 st, 15 § FB

Gruppledare

8.8

Lämnande av upplysningar till
Tingsrätten i vårdnads- boendeoch umgängesmål

6 kap 19 § FB

Socialsekreterare

41

Beslut att inte påbörja utredning
eller att lägga ned en påbörjad
utredning ligger på
socialnämnden
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8.9

Lämnande av upplysningar inför
interimistiskt beslut i Tingsrätt
beträffande vårdnad, boende och
umgänge

6 kap 20 § FB

Socialsekreterare

8.10

Beslut att utse utredare i vårdnadsoch umgängesärenden

6 kap 19 § 2 st
FB

Gruppledare

8.11

Ansökan till Tingsrätten om behov
av vårdnadshavare

6 kap 9 § FB

Socialutskott

8.12

Godkänna avtal om att
underhållsstöd ska betalas för
längre perioder än tre månader

7 kap 7 § 2 st
FB

Socialsekreterare

42

*

Se SKR:s cirkulär 1996:167
angående kommunernas uppgifter
med anledning av ny lagstiftning
om underhållsstöd till barn m.m.
Avtal eller dom om underhåll
kommer endast att ha betydelse
om underhållet kommer att
överstiga underhållsstödet och i
de fall föräldrarna själva är
överens om underhållet och inte
kommer att söka underhållsstöd
samt i de fall när förlängt
underhållsstöd inte utgår. Detta
gäller barn till såväl gifta som
ogifta föräldrar. Har talan om
underhållsbidrag väckts före
ikraftträdandet tillämpas äldre
bestämmelser i fråga om
socialnämndens rätt att föra talen
för barnet.
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

9.

Förvaltare/god man

9.1

Beslut om anmälan till
överförmyndarnämnden om behov
av god man/förvaltare

5 kap 3 § SoF

Socialsekreterare/Bistå
ndshandläggare/enhetsche
fer/IFO-chef

9.2

Beslut om anmälan till
överförmyndarnämnden om att
behov av god man/förvaltare inte
längre föreligger

5 kap 3 § SoF

Socialsekreterare/
Biståndshandläggare

9.3

Beslut om anmälan till
överförmyndarnämnden om
förhållanden beträffande
förvaltningen av underårigs
egendom

5 kap 3 § SoF

Gruppledare

9.4

Anmälan till
överförmyndarnämnden att person
som omfattas av LSS är i behov av
förmyndare, förvaltare eller god
man

15 § 6 LSS

Socialsekreterare/
Biståndshandläggare

9.5

Anmälan till
överförmyndarnämnden att
förmyndare, förvaltare/god man
inte längre behövs

15 § 6 LSS

Socialsekreterare/
Biståndshandläggare

43

Ersättare

Kommentar

Ansökan om överflyttning av
vårdnaden beslutas av
socialnämnden.
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9.6

Yttrande i ärenden om förordnande
av god man eller förvaltare för
någon som har fyllt 16 år

Ärendetyp

11 kap 16 § 2
st FB

Gruppledare

Lagrum

Delegat

10.

Adoption

10.1

Medgivande att ta emot ett barn
för adoption

6 kap 6 §, 12 §
SoL

Socialutskott

10.2

Återkallelse av medgivande att ta
emot adoptivbarn

6 kap 13 §
SoL

Socialutskott

10.3

Prövning av samtycke för fortsatt
adoptionsförfarande
samtycke

Socialsekreterare

ej samtycke

Socialutskott

44

Ersättare

Kommentar

120

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

11.

Färdtjänst

11.1

Beslut om tillstånd för färdtjänst

Färdtjänstlagen 6 och 7
§§

Biståndshandläggare

11.2

Beslut om att tillstånd ska gälla
även för ledsagare

Färdtjänstlagen 8 §

Biståndshandläggare

11.3

Beslut om tillstånds varaktighet
samt om föreskrifter och villkor

Färdtjänstlagen 9 §

Biståndshandläggare

11.4

Beslut om ändring av föreskrift
eller villkor som innebär
inskränkning

Färdtjänstlagen 12 §

Biståndshandläggare

11.5

Beslut om återkallelse av
tillstånd

Färdtjänstlagen 12 §

Biståndshandläggare

11.6

Beslut om tillstånd för
riksfärdtjänst

Riksfärdtjänstl
agen 4 och 5
§§

Biståndshandläggare

11.7

Beslut om att tillstånd ska gälla
även för ledsagare

Riksfärdtjänstl
agen 6 §

Biståndshandläggare

11.8

Beslut om tillstånd får förenas
med föreskrifter om färdsätt

Riksfärdtjänstl
agen 7 §

Biståndshandläggare

11.9

Beslut om återkallelse av
tillstånd

Riksfärdtjänstl
agen 9 §

Biståndshandläggare

45

Ersättare

Kommentar
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Ärendetyp
12.

Äldreomsorgen

12.1

Beslut om bistånd i form av
hemtjänst
inom riktlinjer

Lagrum

Delegat

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

Ersättare

Kommentar

Eventuell tidsbegränsning vid
första beslut ska övervägas.
Tidsbegränsas

utanför riktlinjer
12.2

Beslut om bistånd i form av
särskild boendeform
inom riktlinjer

Socialutskott
4 kap 1 § SoL

Socialutskott

utanför riktlinjer

Socialutskott

12.3

Teckna hyresavtal för särskilt
boende efter beslut om bistånd

Enhetschef

12.4

Beslut om bistånd i form av
korttidsboende
(avlastningsplats/växelvård)
Inom riktlinjer

4 kap 1 § SoL

*

Biståndshandläggare

utanför riktlinjer

Socialutskott

akut utanför kontorstid

Sjuksköterska

46
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12.5

Beslut om bistånd i form av plats
i dagverksamhet
inom riktlinjer

4 kap 1 § SoL

utanför riktlinjer
12.6

Beslut om ledsagning
inom riktlinjer

Socialutskott
4 kap 1 § SoL

utanför riktlinjer
12.7

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson
inom riktlinjer

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare

Tidsbegränsas

Socialutskott
4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

Tidsbegränsas

Socialutskott
utanför riktlinjer
12.8

Beslut om förordnande och
entledigande av
kontaktperson/familj

12.9

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson

12.10

Biståndshandläggare

Uppdraget ska regleras genom
avtal. Se aktuell cirkulär från
SKR.

enligt SKR:s riktlinjer

Biståndshandläggare

utöver SKR:s riktlinjer

Utskott

Beslut att bevilja boende i annan
kommun eller hos annan
vårdgivare

*

4 kap 1 § SoL

Socialutskott

47

Tidsbegränsas
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12.11

Beslut om anhörigstöd

5 kap 10 §
SoL

Biståndshandläggare
och socialsekreterare

Tidsbegränsas

12.12

Beslut om att inleda utredning

11 kap 1 §
SoL

Biståndshandläggare

*

12.13

Beslut om bistånd i form av
egenvård

SOSFS 2009:6

Biståndshandläggare

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

13.

Funktionshinderomsorgen

13.1

Beslut om boendestöd

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

13.2

Beslut om bistånd i form av
särskild boendeform

4 kap 1 § SoL

Socialutskott

13.3

Teckna hyresavtal för
gruppbostad efter beslut om
bistånd

13.4

Beslut om bistånd i form av
korttidsboende
(avlastningsplats/växelvård)
Inom riktlinjer
utanför riktlinjer

4 kap 1 § SoL

Ersättare

Kommentar

Tidsbegränsas

Enhetschef

*

Biståndshandläggare

Tidsbegränsas

Socialutskott

48
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13.5

13.6

Beslut om bistånd i form av plats
i dagverksamhet

4 kap 1 § SoL

inom riktlinjer

Biståndshandläggare

utanför riktlinjer

Socialutskott

Beslut om bistånd i form av
sysselsättning/daglig verksamhet

4 kap 1 § SoL

Förlängning vid oförändrad
situation
13.7

13.8

13.9

Tidsbegränsas

Beslut om ledsagning

Socialutskott

Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

Tidsbegränsas

inom riktlinjer

Biståndshandläggare

utanför riktlinjer

Socialutskott

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson

4 kap 1 § SoL

Tidsbegränsas

inom riktlinjer

Biståndshandläggare

utanför riktlinjer

Socialutskott

Beslut om förordnande och
entledigande av
kontaktperson/familj

Biståndshandläggare

49

*
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13.10

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson

Uppdraget ska regleras genom
avtal. Se aktuell cirkulär från
SKR.

enligt SKR:s riktlinjer

Biståndshandläggare

utöver SKR:s riktlinjer

Utskott

13.11

Beslut att bevilja boende i annan
kommun eller hos annan
vårdgivare

4 kap 1 § SoL

Socialutskott

Tidsbegränsas

13.12

Beslut om anhörigstöd

5 kap 10 §
SoL

Biståndshandläggare
och socialsekreterare

Tidsbegränsas

13.13

Beslut om att inleda utredning

11 kap 1 §
SoL

Biståndshandläggare

*

13.14

Tecknande av överenskommelse
med regionen om samarbete om
personer med psykisk
funktionsnedsättning

5 kap 8 a §
SoL

Socialchef

13.15

Beslut om bistånd i form av
egenvård

SOSFS 2009:6

Biståndshandläggare

Tidsbegränsas

13.16

Beslut om personkretstillhörighet

1 §, 7 § LSS

Biståndshandläggare

Beslut om personkretstillhörighet
fattas ej särskilt utan är en del av
beslut om insats enligt 9 § LSS.
Beslut om personkrets kan
följaktligen ej heller överklagas
särskilt.

50
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13.17

Biträde av personlig assistent

7 §, 9 § 2 LSS

Förlängning vid oförändrad
situation

Socialutskott

Tidsbegränsas

Biståndshandläggare

13.18

Ekonomiskt stöd för att bekosta
personlig assistent vid tillfälligt
utökade behov

7 §, 9 § 2 LSS

Biståndshandläggare

Tidsbegränsas

13.19

Ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för personlig assistent

7 §, 9 § 2 LSS

Socialutskott

Tidsbegränsas

Förlängning vid oförändrad
situation

Biståndshandläggare

13.20

Ledsagarservice

7 §, 9 § 3 LSS

Biståndshandläggare

Tidsbegränsas

13.21

Biträde av kontaktperson

7 §, 9 § 4 LSS

Biståndshandläggare

Tidsbegränsas

13.22

Beslut om förordnande och
entledigande av kontaktperson

Biståndshandläggare

*

13.23

Avlösarservice i hemmet

7 §, 9 § 5 LSS

Biståndshandläggare

Tidsbegränsas

13.24

Korttidsvistelse utanför det egna
hemmet
Förlängning vid oförändrad
situation

7 §, 9 § 6 LSS

Socialutskott

Tidsbegränsas

Biståndshandläggare

51
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13.25

Korttidstillsyn för skolungdom
över 12 år utanför det egna
hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov.

7 §, 9 § 7 LSS

-Enligt riktlinjer

Biståndshandläggare

-Utöver riktlinjer

Utskott

13.26

Beslut om boende i familjehem
för barn och ungdomar

7 §, 9 § 8 LSS

13.27

Beslut om boende i bostad med
särskild service för barn och
ungdomar

7 §, 9 § 8 LSS

13.28

13.29

Tidsbegränsas

Socialutskott

Tidsbegränsas

inom kommunens boenden

Socialutskott

inom boenden som drivs av
annan

Socialutskott

Beslut om boende för vuxna i
bostad med särskild service

Tidsbegränsas

7 §, 9 § 9 LSS

inom kommunens boenden

Socialutskott

inom boenden som drivs av
annan

Socialutskott

Tidsbegränsas

Teckna hyresavtal för
gruppbostad efter beslut om
bistånd

Enhetschef

*

52
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13.30

Beslut om daglig verksamhet för
personer i yrkesverksam ålder
som saknar förvärvsarbete och
inte utbildar sig

7 §, 9 § 10
LSS

Förlängning vid oförändrad
situation

Socialutskott

Personkrets 1 och 2.

Biståndshandläggare

13.31

Beslut om medgivande till
bistånd i form av
öppenvårdsinsats,
samtalskontakt, kontaktperson
eller kontaktfamilj utan båda
vårdnadshavarnas samtycke

9 § 4, 5 eller 6
LSS
6 kap. 13 a §
FB

Socialutskott

13.32

Beslut om att utbetala
assistansersättning till annan
person än den som är berättigad
till insatsen

11 § LSS

IFO-chef

13.33

Beslut om upphörande av insats
enligt LSS

13.34

Beslut om
återbetalningsskyldighet

12 § LSS

IFO-chef

13.35

Förhandsbesked om rätt till
insats enligt LSS för person som
inte är bosatt i kommunen

16 § 2 st LSS

Socialutskott

13.36

Beslut om att utreda behoven för
enskild på tillfälligt besök i
kommunen och besluta om
insatser enligt LSS

16 § 3 st LSS

Biståndshandläggare

Se Socialstyrelsens
meddelandeblad 10/2012

Biståndshandläggare

53
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13.37

Beslut om att ingå avtal med
vårdgivare enligt 17 a § LSS

13.38

Beslut om avgift från föräldrar
vars barn är under 18 år och får
omvårdnad i ett annat hem än det
egna

Socialutskott

20 § LSS, 5 §
LSSförordningen,
6 kap 2 § SoF

Att ej ta ut avgift

Biståndshandläggare

Gruppledare

13.39

Beslut om att anmäla behov av
assistansersättning till
Försäkringskassan

5 § 2 st LASS

Biståndshandläggare

13.40

Medgivande för stadigvarande
vård och fostran i enskilt hem

6 kap 6 § SoL

Socialutskott

13.41

Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)

13.42

enligt SKR:s riktlinjer

Socialsekreterare

utöver SKR:s riktlinjer

IFO-chef

Tecknande av överenskommelse
med regionen om samarbete om
personer med psykisk
funktionsnedsättning

Beslutet är inte överklagbart.

5 kap 8 a §
SoL

Gäller under förutsättning att den
enskilde ansökt om personlig
assistans enligt LSS, inte enligt
SoL.

Socialchef

54
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13.43

Anmälan till IVO av allvarliga
missförhållanden i enskild
tillståndspliktig verksamhet

11 § LSSförordningen
(1993:1090)

Socialutskott

55

.

Dessa ärenden bör inte delegeras
till tjänsteman

131

13.44

13.45

Övrigt
Yttrande till IVO eller
Förvaltningsdomstol i ärende
angående särskild avgift

28 § LSS

Socialutskott

Överklagan av
Förvaltningsdomstols beslut om
särskild avgift

28 § LSS

Socialutskott

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

14.

Patientsäkerhetslag
(2010:659)

14.1

Beslut om anmälan till IVO av
vårdskada

Patientsäkerhetslagen
3 kap 5 §

Verksamhetschefen
och MAS

14.2

Beslut om anmälan IVO av
annan skada än vårdskada

PatientSäkerhetslagen
3 kap 6 §

Verksamhetschefen
och MAS

14.3

Anmäla till IVO att legitimerad
personal kan utgöra en fara för
patientsäkerheten

PatientSäkerhetslagen
3 kap 7 §

Verksamhetschefen
och MAS

56

Ersättare

Kommentar

Vårdgivaren ansvarar för att Lex
Maria-anmälan görs.
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

15.

Brottsbalk (1962:700)

15.1

Yttrande till allmän domstol när
den som begått brottslig gärning
kan bli föremål för vård enlig
lagen om vård av missbrukare

31 kap 2 §
BrB

Gruppledare

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

16.

Lag (1964:167) med
särskilda bestämmelser om
unga lagöverträdare

16.1

Yttrande till åklagarmyndighet

11 § LuL

Gruppledare

16.2

Yttrande till åklagare med
anledning av eventuell utredning
beträffande den som är under 15
år

31 och 33 §§
LuL

Gruppledare

16.3

Begäran hos åklagare om
förande av bevistalan

38 § LuL

Gruppledare

57

Ersättare

Ersättare

Kommentar

Kommentar
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

17.

Lag (1996:1620) om
offentligt biträde

17.1

Anmälan om behov av offentligt
biträde

3 § Lagen om
offentligt
biträde

Socialsekreterare

*

17.2

Yttrande över ansökan om
rättshjälp genom offentligt
biträde samt yttrande över
kostnadsräkning

3 § Lagen om
offentligt
biträde och 7 §
Förordningen
om offentligt
biträde

Gruppledare

*

58
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

18.

Integration

18.1

Överenskommelse om placering
av ensamkommande barn i annan
kommun än den anvisade

3 § 3 st 1
LMA

IFO-chef

18.2

Återsökning av statsbidrag för
asylsökande och nyanlända för
de delar som avser
socialnämndens
verksamhetsområde

LMA
Förordning
2017:193 om
statlig
ersättning för
asylsökande
mfl.
Förordning
2010:1122 om
statlig
ersättning för
insatser för
vissa
utlänningar

Socialsekreterare

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

45-46 §§
Namnlagen

Socialsekreterare

19.

Namnlag (1982:670)

19.1

Yttrande till domstol enligt
namnlagen

59

Ersättare

Kommentar

Både placering i Vingåker och i
annan kommun

Ersättare

Kommentar
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

20.

Körkortsförordning
(1998:980)

20.1

Yttrande till Länsstyrelsen eller
domstol i körkortsärenden

3 kap 8 § och
5 kap 2 §
Körkortsförordningen

Socialsekreterare

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

21.

Passförordningen
(1979:664)

21.1

Yttrande till Polismyndigheten
vid utfärdande av pass till barn
under 18 år utan
vårdnadshavares medgivande

3 § 2 st
Passförordningen

IFO-chef

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

15 kap 1 §
Äktenskapsbalken

IFO-chef

22.

Äktenskapsbalk (1987:230)

22.1

Yttrande beträffande
äktenskapsdispens

60

Ersättare

Kommentar

Ersättare

Kommentar

Ersättare

Kommentar
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

23.

Lotterilag (1994:100)

23.1

Yttrande till Lotteriinspektionen
avseende värdeautomatspel

44 §
Lotterilagen

Gruppledare för
utredningsgrupp barn
och familj

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

24.

Ärvdabalk (1958:637)

24.1

Dödsboanmälan till Skatteverket

20 kap 8 a §
Ärvdabalken

Handläggare

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

5 kap 2 §
Begravningslagen

IFO-chef

25.

Begravningslag (1990:1144)

25.1

Beslut att ordna gravsättning

61

Ersättare

Kommentar

Ersättare

Kommentar

Handläggning görs av
Katrineholms kommun

Ersättare

Kommentar

137

Ärendetyp
26.

Yttrande i kommunens
planprocesser

26.1

Avge yttrande till
Samhällsbyggnadsnämnden i
Vingåkers kommun i samband
med samråd och utställning av
detaljplaner

Ärendetyp
27.

Alkohollag (2010:1622)

27.1

Serveringstillstånd
Beslut om att bevilja eller avslå
ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

Ersättare

Kommentar

Socialutskott

Lagrum

Delegat

8 kap 2, 4 och
7 §§
Alkohollagen

Socialutskott

27.2

Beslut i ärenden rörande
stadigvarande tillstånd för
cateringverksamhet till slutna
sällskap

8 kap 2 § och
4§
Alkohollagen

Socialutskott

27.3

Beslut om att bevilja eller avslå
ansökan om tillfälligt tillstånd
för servering under enstaka
tidsperiod eller enstaka tillfälle

8 kap 2 § och
8 kap 6 §
punkt 2
Alkohollagen

Alkoholinspektör

62

Handläggning av ärenden enligt
alkohollagen görs av Katrineholms
kommun

138

27.4

Beslut om tillfälligt tillstånd i
avvaktan på beslut om
stadigvarande tillstånd

8 kap 2,4 och
7 §§

Alkoholinspektör

27.5

Beslut om godkännande av
tillfällig lokal för
cateringverksamhet vid
stadigvarande serveringstillstånd

8 kap 4 §
Alkohollagen

Alkoholinspektör

27.6

Beslut i ärenden rörande
stadigvarande tillstånd för
provsmakning

8 kap 2 §, 6-7
§§
Alkohollagen

Socialutskott

27.7

Beslut om särskilt tillstånd för
provsmakning

8 kap 2 § och
7§
Alkohollagen

Socialutskott

27.8

Beslut om gemensamt
serveringsutrymme

8 kap 2 § och
14 §
Alkohollagen

Socialutskott

27.9

Beslut om ändring av
stadigvarande tillstånd avseende
serveringsyta, tid eller dryck

8 kap 2,4,14
och 19 §§

Socialutskott

Avser även komplettering med
catering och gemensam
serveringsyta

27.10

Beslut om tillfällig ändring av
stadigvarande tillstånd avseende
serveringsyta, tid eller dryck

8 kap 2,4,14
och 19 §§

Alkoholinspektör

Avser även komplettering med
catering och gemensam
serveringsyta

27.11

Beslut avseende ombyggnad av
serveringsställe

8 kap 14 §
9 kap 11 §
Alkohollagen

Alkoholinspektör

63
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27.12

Beslut om, med anledning av
ansökan från konkursbo, att
driva rörelsen under tiden för
konkurs

9 kap 12 §
Alkohollagen

Alkoholinspektör

27.13

Beslut att godkänna förändring
som är 50 % eller mer i
tillståndshavarens
driftsförhållande

8 kap 12 §
9 kap 11 §
Alkohollagen

Socialutskott

27.14

Beslut att godkänna förändring
som är mindre än 50 % i
tillståndshavarens
driftsförhållande

8 kap 12 §
9 kap 11 §
Alkohollagen

Alkoholinspektör

27.15

Beslut att meddela
tillståndsinnehavaren erinran

9 kap 17 §
Alkohollagen

Socialchef

27.16

Beslut om att meddela
tillståndsinnehavaren varning

9 kap 17 §
Alkohollagen

Socialutskott

27.17

Beslut om återkallelse då
serveringstillståndet inte
utnyttjas längre

9 kap 18 § 1 st
Alkohollagen

Alkoholinspektör

27.18

Beslut om återkallelse av
serveringstillstånd

27.19

Beslut om omedelbar återkallelse
av serveringstillstånd

9 kap 18 §
punkt 2 och 3
Alkohollagen

Socialnämndens ordf.

27.20

Beslut om återkallelse av
tillfälligt serveringstillstånd

9 kap 18 §
Alkohollagen

Socialchef

Socialnämnd

64

I avvaktan på nämndens beslut
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27.21

Beslut om avskrivning av
tillsynsärende

27.22

Beslut om återbetalning av avgift

27.23

Beslut om övriga ändringar i
befintliga serveringstillstånd
efter anmälan eller ansökan från
tillståndshavaren

27.24

Beslut om rätt att utföra
kunskapsprov

8 kap 12 §
Alkohollagen

Alkoholinspektör

27.25

Beslut om undantag

8 kap 12 §
Alkohollagen

Socialchef

27.26

Beslut om tillsynsplan

9 kap 2 §
Alkohollagen

Socialutskott

10 kap 1 §
Alkohollagen

Socialutskott

9 kap 8 §
Alkohollagen

Socialchef

27.27

27.28

Övrigt
Beslut om att avvisa överklagan
samt beslut om överklagande till
Kammarrätt/regeringsrätt samt
avge yttranden till dessa och
begära inhibition
Anmälan om brott mot
Alkohollagen

Socialchef

8 kap 10 §
Alkohollagen

Alkoholinspektör

Alkoholinspektör

65
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27.29

Beslut att begära biträde av
Polismyndighet

8 kap 7 §
Alkohollagen

Alkoholinspektör

27.30

Yttrande till annan myndighet

8 kap 8 §
Alkohollagen

Alkoholinspektör

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

28.

Förvaltningslag (2017:900)

28.1

Avslag på begäran från enskild
att ärende ska avgöras efter 6
månader

12 § FvL

Enhetschef/
gruppledare

28.2

Avvisande av ombud

14 § FvL

Socialutskott

28.3

Begäran att ombud ska styrka sin
behörighet

15 § FvL

Handläggare

*

28.4

Förelägga en enskild att avhjälpa
brist i framställan

20 § FvL

Handläggare

*

28.5

Ändring av beslut

38 §
Förvaltningslagen

Delegat som fattat
aktuellt beslut

28.6

Pröva att överklagande inkommit
i rätt tid samt avvisa för sent
inkommet överklagande i
ärenden där nämnden inte
beslutat

45 §
Förvaltningslagen

Delegat som fattat
aktuellt beslut.
Då beslut fattats av
utskott är ordförande
delegat

66
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

29.

Kurser, konferenser m.m.

29.1

Förtroendevaldas deltagande i
kurser, konferenser och liknande

Ordförande

29.2

Kompetensutveckling för
socialnämndens ledamöter

Ordförande

29.3

Socialchefs deltagande i
utbildning, konferens, kurs,
liknande över två dagar

Kommunchef

29.4

Personals deltagande i
utbildning, kurser, konferenser
eller liknande

Ersättare

Kommentar

*

högst tre dagar

Arbetsledare

mer än tre dagar i följd

Socialutskott

67
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29.4

Personals deltagande i
utbildning, kurser, konferenser
eller liknande

Utbildning som finansieras externt
t.ex. med statsbidrag ses som att de
sker inom budget.

Inom tilldelad budget och enligt
nämndens utbildningspolicy

Arbetsledare

Utanför tilldelad budget eller
nämndens utbildningspolicy

Förvaltningschef

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

7 kap 3 §
Arbetsmiljölagen

Socialutskott

30.

Arbetsmiljölag (1977:1160)

30.1

Yttrande till Arbetsmiljöverket

30.2

Yttrande till Förvaltningsdomstol 8 kap 7 §
angående vite enligt
Arbetsmiljölag
arbetsmiljölagen

Socialutskott

30.3

Överklagande av beslut enligt
Arbetsmiljölagen

Socialutskott

9 kap 3 §
Arbetsmiljölag

68

Utbildningar som sker som resultat
av politiska beslut om t.ex. mål,
inriktning eller prioriteringar ses
som att de sker enligt
utbildningspolicyn

Ersättare

Kommentar
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Ärendetyp

Lagrum

Delegat

31.

Övrigt

31.1

Överklaga samt yrka om
inhibition av beslut och domar
som innefattar ändring av beslut
fattat på delegation.

Delegat som fattat
aktuellt beslut

31.2

Avge yttranden till
besvärsinstans gällande
överklagat beslut som fattats på
delegation

Delegat som fattat
aktuellt beslut

31.3

Yttrande till tillsynsmyndighet

Socialutskott

31.4

Överenskommelser om
samverkan med andra
myndigheter då dessa ej är av
principiell natur

Socialchef

30.5

Överenskommelser med
föreningar som erhåller
föreningsbidrag från
socialnämnden

Socialchef

30.6

Anmälan till IVO om bedrivande
av verksamhet

7 kap 1 § SoL

Ersättare

Kommentar

Tillsynsmyndighet är
Socialstyrelsen, JO, DO och JK. I
första hand bör socialnämnden avge
yttrande på grund av ärendets
principiella betydelse.

Ledningsstöd
*

69
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30.7

Anmälan till
Folkhälsomyndigheten om nya
medel för missbruksändamål

12 kap 10 §
SoL

IFO-chef

30.8

Lex Sarah anmälan till IVO

§4 kap 7 §
SoL

Socialchef

70
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-29

41 (x)

Sn §

SN 2022/90

Reviderad lokalstrategi för Socialnämnden 2022-2032
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att anta förslaget till reviderad lokalstrategi.
2. Socialnämnden beslutar att överlämna lokalstrategin den kommunövergripande
lokalförsörjningsplanen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens lokalförsörjningsplan ska denna uppdateras årligen i takt med
budgetprocessen. Förvaltningen har gjort en ytterligare revidering av den lokalstrategi
som Socialnämnden beslutade 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-02-24
Förslag till reviderad Lokalstrategi för Socialnämnden 2022-2032
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-02-24
Handläggare

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

Reviderad Lokalstrategi för socialnämnden 20222032
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1.
2.

Anta förslaget till reviderad lokalstrategi
Överlämna lokalstrategin den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens lokalförsörjningsplan ska denna uppdateras årligen i takt med
budgetprocessen. Förvaltningen har gjort en ytterligare revidering av den lokalstrategi
som socialnämnden beslutade 2018.
Ärendets beredning
Socialförvaltningens stab har arbetat fram strategin i samverkan med verksamheterna.
Kontakter har tagits med AB Vingåkershem, AB kommunfastigheter och
ekonomikontoret.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Bakgrund
Den kommande demografiska utvecklingen är tämligen väl känd. Utöver personal är
lokalkostnader socialnämndens största kostnadspost. Förändringar av lokaler tar tid
och är mycket kostsamma. Det är därför av stor vikt att försöka vara förutseende när
det gäller lokalfrågan. Sedan 2018 har dels mycket verkställts och en del
förutsättningar har förändrats. Det av vikt att socialnämnden lämnar aktuella uppgifter
till lokalförsörjningsplanen.
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Förvaltningens ståndpunkt
Strategins framtidsbild är i högsta grad realistisk och beskriver en utveckling som
kommer oavsett om kommunen väljer att se den eller ej. Det är för nämnden en
avgörande fråga om nuvarande och kommande lokaler har rätt kostnadsbild. Någon
sådan genomlysning har fortfarande inte gjorts. Ingen lösning finns för
integrationsenheten två månader innan nuvarande lokaler ska utrymmas.
Parkeringsfrågan för personal vid kommunens i särklass största arbetsplats är inte löst.
Med den tidshorisonten är det hög tid att nu påbörja projektering för de lokaler som
behövs om 8 år. För socialnämnden är det viktigt att behoven och att dessa är påtalade
är tydligt dokumenterat då det när behoven blir helt akuta om ett antal år kommer att
framstå som en total överraskning.
Ekonomiska konsekvenser
Socialnämnden kommer under de kommande tio åren att få kraftigt ökade
lokalkostnader. Om efterfrågan fortsätter att förändras inom äldreomsorgen mot mer
hemtjänst kan lokalkostnaderna bromsas något.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förslag till reviderad Lokalstrategi för socialnämnden 2022-2032

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

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

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

Utöver personal är lokalkostnader
socialnämndens största kostnadspost.
Förändringar av lokaler tar tid och är mycket
kostsamma. Det är därför av stor vikt att
försöka vara förutseende när det gäller
lokalfrågan.

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.

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.
Utöver personal är lokalkostnader socialnämndens
största kostnadspost. Förändringar av lokaler tar tid
och är mycket kostsamma. Det är därför av stor vikt
att försöka vara förutseende när det gäller
lokalfrågan.
Att använda de medel som finns i budget på ett
effektivt sätt kan i förlängningen bidra till ökad
hälsa och välbefinnande för brukare inom de olika
verksamheterna.
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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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Dag Wallströmer, 0151-19153
dag.wallstromer@vingaker.se

Lokalstrategi socialförvaltningen 2022–2032
(revidering 2022-03-29)

1

Bakgrund

Lokaler är en nödvändig förutsättning för att bedriva de flesta av socialnämndens
verksamheter. Med en växlande demografi ändras lokalbehoven över tid samtidigt
som ställtiden för nya lokaler ofta är lång och initiala kostnader höga. Om lokaler
sedan ändras för att anpassas till nya verksamheter ökar kostnaderna än mer. Det
är därför av stort strategiskt och ekonomiskt värde att försöka förutse lokalbehov
och på så sätt få till en över tid optimal resursanvändning.
Ökade krav från Räddningstjänsten och arbetsmiljöverket bidrar till att
kostnaderna för såväl befintliga som nya lokaler ökar markant. Sedan
lokalstrategin upprättades 2018 och reviderades 2021 har så stora förändringar
skett att en uppdatering är påkallad.

2

Nuvarande lokaler 2022 och behov på kort sikt

2.1

Gemensam förvaltning.
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Disponerar 45 kontorsrum i kommunkontoret. Väl samlat.
Anhörigcentrum är numera lokaliserat till Sävstagården.
2.2

Individ- och familjeomsorgen

Har kontor på Åbrogården samt kontorsrum på familjecentralen. Fortsatt behov
av fler kontorsrum samt ytterligare mötesrum. Ombyggnation efter krav från
Arbetsmiljöverket färdigställt. Ljudisolering bristfällig mellan många samtliga rum.
Behov av en bättre reception och väntrum med möjligheter till e-tjänster.
Härbärget hyrs av Samhällsbyggnadsnämnden.?
Behovet av kategoriboende för svårplacerade som är eller riskerar hemlöshet är
tillgodosett genom kommunfastigheter och i ordningsställandet av 3 lägenheter i
plåtslagaren. Uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram förslag på
modulbostäder. Ev. kan behovet till lägre kostnad lösas genom inköp av fastighet.
2.3

Integrationsverksamheten

Har externt hyrda kontorslokaler på Apoteksgatan. Hyresavtal fram till april 2022.
En mer optimal lösning är samlokalisering med individ- och familjeomsorgen på
Åbrogårdens entréplan.
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Ung Integration bedriver stödboende och HVB boende på de två övre våningarna
på f.d. Nordangård på Hjortgränd. Hyr också ett antal utslussningslägenheter i
samhället.
Mötesplatsen hyr externt på Köpmangatan 3.
2.4

Funktionshinderomsorgen

Ledningen har kontor på Ekgården.
Gruppbostäder finns på Fabriksgatan och Storgatan samt Hjortgränd (inriktning
mot socialpsykiatri) totalt 18 platser. En servicebostad finns där personalen utgår
från på Storgatan 38 på Lärkparken med 10 platser. Akut behov av annan lösning
bland annat på grund av nya tolkningar av brandmyndigheten. Arbete pågår
parallellt med två alternativ, Lärkparken respektive nybyggnation av
Vingåkershem. Volym cirka 10 lägenheter. Ytterligare gruppbostad behövs på
några års sikt. Omflyttning mellan brukare behöver också ske.
Daglig verksamhet finns på Ekgården med Englagruppen, E-gruppen och
tvättgruppen, på Sävstagården med matglädjen och i externt hyrd lokal på
Engelbrektsgatan.
Barnkorttids finns på mellanvåningen på Nordangård.
Socialpsykiatrins dagverksamhet ”hörnan” Är inrymd i lokaler i anslutning till
gruppbostaden på Hjortgränd.
Boendestödet har sitt kontor samt personalutrymme i anslutning till
Hörnan/Hjortgränd.
2.5

Äldreomsorgen

Det särskilda boendet är samlat till Ekgården och Humlegården. Totalt används
81 73 platser plus 8 st. korttidsplatser. 4 st. avdelningar med totalt 24 platser är
tomställda. 16 av dessa utnyttjas i dag till kontor. På Nordangård finns också 3 st.
avdelningar med totalt 27 platser som tidigare använts som äldreboende. Dessa
utnyttjas idag av Ung integration/Atlas samt Funktionshinderomsorgen.
Hemtjänsten har lokaler i Humlegården där det efter krav från Arbetsmiljöverket
pågår skett ombyggnationer. Under 2018-2023 2022-2032 kommer hemtjänsten
att utökas med minst 20 tjänster.
I huset finns även en social dagvård samt en dagvård för personer med
demensdiagnoser.
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Hemtjänsten hyr rastlokal av Vingåkers Vårdcentral i Högsjö. Det är av
effektivitetsskäl mycket viktigt att även i framtiden behålla en väl samlad
äldreomsorg och inte sprida ut verksamheten.
2.6

Blockförhyrning

Socialnämnden blockförhyr tre fastigheter av Vingåkershem/kommunfastigheter.
Sävstagården samt två hus på Gränden. Syftet är bostäder åt äldre och
funktionshindrade. Bostäderna är utrustade med hiss och viss övrig anpassning
finns. Totalt 84 lägenheter.

3

Demografisk utveckling

Behov av platser i särskilt boende om behovet per äldre invånare är det samma
som idag.
År
2022 2024 2025 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2034
Plats- 73
81
87
96
105
114
123
132
141
150
er
Den genomsnittliga boendetiden på särskilt boende är i Vingåker cirka 2,5 år. Om
den förkortas till 2 år reduceras platsbehovet år 2032 till 112 platser. Om den
genomsnittliga boendetiden förkortas till 1,5 år reduceras platsbehovet år 2032 till
84 platser. Den genomsnittliga boendetiden i riket ligger idag på cirka 1,5-2 år.
Hemtjänsten beräknas fram till 2032 öka med cirka 50% vilket innebär ökat behov
av personallokaler.
3.1

Trolig utveckling över tid

F.d Ung Integration ställs nu om till HVB/Stödboende för ungdomar generellt.
Då det än så länge får betecknas som en försöksverksamhet är framtida
lokalbehov mycket osäkert.
Hyresförlusten på en tom avdelning på f.d. Nordangård är cirka 1 miljon kronor
per år. Det vill säga 3 miljoner/år för hela huset.
Hemtjänsten ökar så i volym att det blir trångt i lokalerna. Ett sätt att minska detta
och att öka effektiviteten i verksamheten och minska miljöbelastningen genom
minskat resande är att ordna rastlokaler i kransorterna. Med nyckelfria lås och
möjlighet att utföra dokumentation i rastlokalerna minskar motivet för att under
dagen åka till grupplokalen betydligt.
2021-2022 2024 behöver en stängd avdelning på Humlegården öppnas. Då
försvinner avdelning i stand by. Samtidigt kommer Ung Integration att kunna
lämna ytterligare del av lokalerna på f.d. Nordangård.
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2025 kommer avdelning nr 2 av de 4 stängda avdelningarna på Humlegården
behöva öppnas. Då måste kontorsfrågan för ett tiotal medarbetare lösas. Finns
ingen annan hyresgäst till Nordangård är det ekonomiskt minst dåliga alternativet
att inhysa äldreomsorgens administration där även om det blir ett visst avstånd
mellan verksamheten och kontorslokalerna. Ett alternativ är att flytta
funktionshinderomsorgens Änglagrupp från Ekgården men för dem är en lokal på
2:a eller 3:e våningen ur tillgänglighetssynpunkt mindre lämplig och mer
personalkrävande.
20282027 behöver den 4:e stängda avdelningen på Humlegården öppnas igen.
Innebär att ytterligare 10 kontorsarbetsplatser behöver flyttas över till f.d.
Nordangård samtidigt som ingen avdelning i stand by finns.
2029 Behöver den första avdelningen på Nordangård åter öppnas. Innebär att
senast 2028 behöver kontorsfrågan för minst 20 medarbetare vara löst.
Förvaltningen förordar ett tillbygge/modullösning då mycket talar för att behovet
efter cirka 10 år minskar igen. Det är billigare att bygga kontor än nya
äldreboendeplatser.
2029 2030Behöver avdelning 2 på Nordangård att åter öppna.
2031 Behöver avdelning 3 på Nordangård att åter öppna. Det innebär att senast
2029 behöver en gruppbostad för socialpsykiatrin finnas färdig.
2031 och 2032 2032 och 2034 behövs ytterligare nya avdelningar om
utnyttjandegraden är densamma som idag. I slutet på 2030 talet kommer antalet
äldre att minska då fyrtiotalisterna går ur tiden. Det är därför oerhört
resursmässigt strategiskt att förebygga att nybyggnation behöver ske.
Planeringstiden för nytt äldreboende är lång sannolikt minst 4 år plus tid för
ändrade detaljplaner innan inflyttning. De förebyggande insatserna måste därför
påbörjas snarast och viktigast av dessa är en kvalitativ hemtjänst som de äldre är
trygga med. En annan del är fler bostäder i det ordinarie beståndet som är
anpassade till äldre. På så sätt kan inflyttning till säbo skjutas fram och därmed
den genomsnittliga boendetiden förkortas. Andra insatser är dagvård, anhörigstöd,
bostadsanpassningar och nya hjälpmedel samt alternativa boendeformer för
personer med behov med av trygghet och socialt stöd. Det sista skulle i dagsläget
kunna frigöra en säboavdelning.
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4

Socialnämndens lokalbehov över tid

4.1

2022
•
•
•

4.2

Rastlokaler för hemtjänsten i Österåker.
Kontor och verksamhetslokaler för integrationsenheten från 1:a maj
Parkeringsplatser för personalen vid Humlegården/Ekgården. Antalet
anställda kan beräknas öka med 100 personer under planperioden.

2023
•
•
•
•

4.3

En avdelning öppnar på Humlegården.
En våning på Nordangård förbereds för kontor.
Utslussningslägenheter Ung Integration cirka 4 st.
Samlokalisering av integrationsverksamheten på Åbrogården. Innebär
minskade ytor för Viadidakt.
2025

•
•
•
•
•

4.4

En avdelning öppnar på Humlegården
En våning på Nordangård blir kontor
En våning på Nordangård förbereds till kontor.
Ny gruppbostad funktionshinderomsorg
Alternativa lokaler till Pegasus/Atlas
2027

•
•
•
4.5

En avdelning öppnar på Humlegården
En avdelning på Nordangård blir kontor
Cirka 20 kontorsarbetsplatser byggs till
2028

•
•
•

En avdelning på Nordangård öppnar
De nybyggda kontoren tas i bruk
Ny gruppbostad för socialpsykiatrin projekteras
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4.6

2029
•
•

4.7

2030
•
•

5

En avdelning på Nordangård öppnar
Ny gruppbostad för socialpsykiatrin byggs

Socialpsykiatrin flyttar till ny gruppbostad
En avdelning på Nordangård öppnar

Möjligheter

Den del av nedervåningen på f.d. Nordagård där barnkorttids en tid var och som
är tänkt som boende för en brukare kan med stor fördel användas både av
boendestödet som kontor och som lokal för socialpsykiatrins dagverksamhet om
den tilltänkte brukaren ej flyttar in.
F.d. Fenix på Hjortgränd står fortfarande tomt. Vingåkershem vill helst hyra ut
hela huset. På nedervåningen finns en två med utrustat storkök, en 1:a med kök
och en 2:a med kök. Å andra sidan tvättstugan en 1:a med kök och en stör
handikappanpassad lägenhet med ett stort rum inklusive köksdel som använts
som personal/konferensrum.
På övervåningen finns en 2:a med kök, en 1:a med kök, och en 2:a utan kök, samt
något som idag kan användas som en 7:a med kök. Hela huset fiberanslutet och
har väl varit anslutet till kommunens nät?
När ny förskola blir klar vid Gränden blir ev. den lokal som förskolan idag hyr på
Orrgränd ledig. Kan möjligen vara lämplig för barnkorttids Pegasus/Atlas. men
ligger väl långt fram i tiden.
Nya gruppbostäder för såväl socialpsykiatrin som LSS bör vara integrerade
tillsammans med det vanliga bostadsbeståndet.
Fler tillgängliga, attraktiva bostäder för äldre behövs i det vanliga beståndet för att
minska efterfrågan på säbo. Detta bör dock ske på den ordinarie
bostadsmarknaden. Genom ändrat förhållningssätt hos de kommunala bolagen
och en ökad tillgång på lägenheter med förbättrad tillgänglighet de senaste åren är
det inte längre ekonomiskt eller på annat sätt motiverat att Socialnämnden
blockförhyr lägenheter varför de avtalen bör avslutas snarast.
Under några år omkring 2021-2025 kan det vara möjligt att hyra ut de våningar på
Nordangård som Ung integration har idag. Ett sådant val innebär ett visst
risktagande om behovet av säboplatser ökar snabbare än förutsett.
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Vid nybyggnation av kontor kan det också bli aktuellt med ytterligare lokaler till
hemtjänsten på grund av den stora volymökningen på personal.
Det är av mycket stor vikt att äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen kan
fortsätta att vara koncentrerade till Ekgården/Humlegården och dess närområde.
Att återuppväcka tanken på ett servicekontor på Åbrogården, om än i mindre
skala, kan ske om integrationsenheten/Ifo tar över receptionslokalerna.
Receptionstjänst kan vid behov säljas till Viadiakt.
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-29

Sn §

42 (x)

SN 2021/329

Information om arv som tilldelats Socialnämnden
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar emot informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har totalt tilldelats ca 240 000 kr från en privatperson via ett arv.
Hälften av dessa ska gå till anhörigstöd (väntjänst) och i möjligaste mån användas till att
hjälpa äldre i kommunen som ej på egen hand kan ta sig till sociala sammankomster, så
att även dessa personer kan få komma med på utflykter och liknande. Hälften ska gå till
Humlegården och Ekgården, för att dessa inrättningar ska kunna hålla en fest för de
boende och personalen varje år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-29

Sn §

43 (x)

SN 2022/76

Utredning avvikelse 10044
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Situationen berör en person som är inskriven i hemtjänsten som ej varit hemma vid
tillsynsbesök på natten.
Beslutsunderlag
Utredning avvikelse 10044, 2022-03-01 (Finns tillgängligt på sammanträdet)
Su § 92/2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-16

93 (111)

Tid och plats
Onsdagen den 16 mars 2022 kl. 08.30-10.00 i Hjälmaren i kommunhuset, Vingåker.
Beslutande ledamöter
Robert Skoglund (S), ordförande
Inger Lindfors (S), tjänstg. ers.
Iréne Sandqvist (-)
Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Marlene Mård, nämndsekreterare
Annica Pettersson, IFO-chef, §§ 81-92
Cecilia Hill, socialsekreterare/gruppledare, §§ 81-83

Paragrafer

81-97

Datum för justering

2022-03-16

Sekreterare

……………………………………………………………………………….

Marlene Mård
Ordförande

……………………………………………………………………………….

Robert Skoglund
Justerande

……………………………………………………………………………….

Iréne Sandqvist
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Socialutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-16

94 (111)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn
Socialutskottet
Sammanträdesdatum

2022-03-16

Datum för anslagsuppsättande

2022-03-18

Datum för anslagsnedtagande

2022-04-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

………………………………………………………………
Marlene Mård

Utdragsbestyrkande
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Socialutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-16

106 (111)

Su § 92

SN 2022/76

Utredning avvikelse 10044
Socialutskottets beslut
Förslag till socialnämnden
1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Situationen berör att en person inskriven i hemtjänsten som ej varit hemma vid
tillsynsbesök på natten.
Yrkande
Iréne Sandqvist (-) yrkar avslag på förslag till beslut med uppmaningen att detta ska
anmälas till IVO för vidare utredning.
Propositionsordning
Ordförande ställer följande förslag till propositionsordning. Förslag till beslut ställs
mot avslagsyrkandet.
Ordförande finner att socialutskottet beslutar enligt förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Utredning avvikelse 10044, 2022-03-01

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-29

Sn §

44 (x)

SN 2022/76

Information om samordningsförbundet RAR och
arbetsmarknadsåtgärder
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
RAR är en akronym för Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser. RAR är
ett förbund som består av dess medlemmar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Region Sörmland och samtliga kommuner i länet. Tillsammans jobbar vi utifrån
målsättningen att ge människor bättre förutsättningar att försörja sig själva och vara
mindre beroende av bidrag från samhället.
Det arbete som sker inom RAR ger en möjlighet till utveckling, förstärkning och
samarbete utöver det som redan sker hos våra medlemmar. Vi ser vår roll som spindeln i
nätet när det kommer till att hjälpa våra medlemmar att i sin tur hjälpa individer till jobb
och självförsörjning.
RAR:s uppdrag i korthet:
- Utveckla och stötta samverkan mellan medlemmarna på lokal och regional nivå
- Finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser med individen i fokus utifrån
målet att de som deltar ska kunna försörja sig själva i så hög utsträckning som
möjligt
- Besluta om mål och inriktning för den finansiella samordningen
- Besluta hur medlen för finansiell samordning ska användas
- Ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna som görs
- Ta fram budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-29

45 (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

2022-03-29

46 (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:

-

-

Socialchef:
Lokal skriftlig överenskommelse utifrån avtal om läkarmedverkan i den
kommunala hälso- och sjukvården, inkl. tillhörande bilagor om uppföljning, SN
2022/74.
Återrapportering av 2021 års statsbidrag i syfte att säkerställa god vård och
omsorg av äldre, SN 2021/83.
Återrapportering av 2021 års statsbidrag till kommuner och regioner för att öka
kunskapen om HBT-personers situation, SN 2021/77.
Tjänsteköpsavtal korttidsplatser med Oxelösunds kommun, SN 2022/200.

Socialutskottet:
Paragraf

Ärende

Beslut

Datum

Su § 69

Omprövning enligt
LVU
Övervägande om vård
enligt LVU
Ansökan om särskilt
boende enligt SoL
Ansökan om särskilt
boende enligt SoL
Ansökan om
serveringstillstånd för
PS Indian Restaurang
Övervägande enligt
LVU
Övervägande enligt
SoL
Övervägande enligt
SoL
Övervägande enligt
SoL
Ansökan om daglig
verkamhet enligt LSS
Ansökan om särskilt
boende enligt SoL
Ansökan om särskilt
boende enligt SoL

Fortsatt vård

2022-03-02

Fortsatt vård

2022-03-02

Beviljat

2022-03-02

Beviljat

2022-03-02

Beviljat

2022-03-02

Fortsatt vård

2022-03-16

Fortsatt vård

2022-03-16

Fortsatt vård

2022-03-16

Fortsatt vård

2022-03-16

Beviljat

2022-03-16

Beviljat

2022-03-16

Beviljat

2022-03-16

Su § 70
Su § 71
Su § 72
Su § 73

Su § 84
Su § 85
Su § 86
Su § 87
Su § 88
Su § 89
Su § 90
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Su § 91
Su § 94

Justerandes sign

2022-03-29

Ansökan om särskilt
boende enligt SoL
Tillsynsplan för
serveringstillstånd
2022

47 (x)

Beviljat

2022-03-16

Beslut om att anta
tillsynsplanen

2022-03-16

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-29

48 (x)

År 2022
Månad Försörjningsstöd Faderskap ÄO-ärenden Färdtjänst Riksfärdtjänst LSS
Jan
Febr
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
S:a

FH SoL

158
170

9
7

27
54

4
15

0
3

1
7

11
7

328

16

81

19

3

8

18

År 2021
Månad Försörjningsstöd Faderskap ÄO-ärenden Färdtjänst Riksfärdtjänst LSS
Jan
Febr
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
S:a

200
192
267
215
214
261
210
190
164
202
216
209
2540

13
8
9
13
12
12
2
5
8
8
14
11
115

44
60
52
54
43
51
35
36
50
79
74
24
602

7
20
10
7
7
10
10
8
8
8
15
19
129

0
0
1
2
1
9
3
1
0
4
7
3
31

FH SoL
3
5
7
5
7
12
2
1
6
9
5
11
73

Differens 2022
Månad Försörjningsstöd Faderskap ÄO-ärenden Färdtjänst Riksfärdtjänst LSS
Jan
Febr
mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
S:a

Justerandes sign

8
7
7
5
3
5
4
4
7
7
8
4
69

FH SoL

-42
-22

-4
-1

-17
-6

-3
-5

0
3

-2
2

3
4

-64

-5

-23

-8

3

0

7

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-29

49 (x)

Sn §

Delgivningar
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Länsrapport - enkät som avser kommunernas arbete enligt alkohollagen med
tillståndsprövning och tillsyn över servering under 2021, inkl. svar, SN 2022/71.
Planeringsdirektiv 2023-2025, SN 2022/81.
Protokoll från gemensamma patientnämnden 17 februari 2022, SN 2022/83.
Protokoll från Taxe- och avgiftsnämnden 2022-03-03, SN 2022/84.
Verksamhetsberättelse och internkontroll för Taxe- och avgiftsnämnden 2021, inkl.
protokollsutdrag, SN 2022/85.
Kf § 17/2022 Beslut: 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förändrad debiteringsform
och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralen…, 2019/290.
RF § 6/22 - Beslut: Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022...., SN 2021/290.
Regionfullmäktige med Distansdeltagande vid gemensamma nämnders sammanträden –
förlängd tidsperiod, SN 2022/87.
Granskning av gemensamma patientnämndens bidrag till kvalitetsutveckling, missiv
samt revisionsrapport från PWC, SN 2022/93.
Granskning av styrning och uppföljning av Forskning och Utveckling i Sörmland,
missiv samt revisionsrapport, SN 2022/94.
Verksamhetsberättelse 2021 för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
(NSV), SN 2022/99.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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