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Datum

2022-04-19

Socialnämnden
Tid:

Tisdagen den 26 april 2022, kl. 13.15

Plats:

Stora salen, Åbrogården, Vingåker

Vänligen håll avstånd till andra i salen och stanna hemma vid minsta symtom på
covid-19
Föredragningslista
Närvaro
Godkännande av föredragningslista
Val av justerare
Informationsärenden
1. Rutin prioriteringsordning arbetsterapeut

2. Vinnovaprojektet Digitalt socialt ekosystem
Beslutsärenden
3. Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland

4. Månadsrapport februari 2022
5. Budget 2023-2025 – äskanden från Socialnämnden
6. Delrapport – att sluta med delade turer inom ÄO och FHO
Informationsärenden
7. Studiebesök hos socialtjänsten på Island
8. Erbjudande från SKR om utvecklingsarbete kring socialtjänstens
verksamhetssystem
9. Ansökan till Kommundelegationen - tillfälligt stöd till vissa enskilda
kommuner och regioner för att dessa ska få en ekonomi i balans
10. Uppdragsdirektiv Digsis - Digitaliseringsstrategi för socialtjänst samt
angränsande hälso- och sjukvård i Sörmland
11. Utvärdering av integrationsinsatser i Vingåkers kommun 2017–2020 Slutrapport
12. Information från socialchefen
Anmälningsärenden
13. Delegationsbeslut
14. Delgivningar
Övrigt
15. Övriga frågor

Föredragande
Anna Tholén och
Cecilia Kickmaier,
arbetsterapeuter
Camilla Karlsson,
projektledare
Föredragande
Britt-Marie
Svedenberg,
processledare
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef

Välkommen!
Robert Skoglund
Ordförande

Marlene Mård
Sekreterare
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

52 (x)

Sn §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

53 (x)

Sn §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Socialnämnden utser Iréne Sandqvist (-) att tillsammans med ordförande justera
protokollet. Justeringen sker den 26 april 2022 i kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

54 (x)

Sn §

SN 2022/105

Rutin prioriteringsordning arbetsterapeut
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsterapeuterna Anna Tholén och Cecilia Kickmaier informerar om den nyligen
framtagna rutinen för prioriteringsordning för arbetsterapeuter.
Beslutsunderlag
Rutin prioriteringsordning arbetsterapeut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2022-03-24
Handläggare

Anna Tholén
0151-192 40
Anna.tholen@vingaker.se
Jonas Smedbäck
0151-192 15
Jonas.Smedback@vingaker.se

Rutin Prioriteringsordning för Arbetsterapeut
Bakgrund:
Enligt hälso- och sjukvårdslagen 1§ ska den patienten som innehar störst vårdbehov
prioriteras först inom hälso- och sjukvården.
Denna prioriteringsordning baseras på människovärdesprincipen, behovs och
solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen som riksdagen tog beslut om
skulle ligga till grund för prioriteringar inom hälso- och sjukvården 1997.
•
•
•

Människovärdesprincipen baseras på alla människors lika värde detta oavsett
vilken bakgrund, kön, ålder eller utbildning.
Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att den som är sjukast är den som
ska prioriteras i första hand inom hälso- och sjukvården.
Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att kostanden ska vara rimlig i relation
till effekten av behandlingen. Detta innebär att exempelvis om det finns två
hjälpmedel/metoder men båda uppnår samma effekt så ska det som är billigast
användas.

Syfte:
Säkerställa att de patienten som har störst behov av arbetsterapeutiska
rehabiliteringsinsatser prioriteras först. Det egna hemmet prioriteras i första hand.

A person

Patient med akut försämrad förmåga/palliativt skede i det egna hemmet eller på
säbo. Stor risk för att skada kan uppstå.

B person

Patient i behov av funktionsbehållande eller funktionshöjande åtgärder. Mindre
risk för skada. Skada kan uppstå under längre tid.

C person

Patient i behov av intyg eller uppföljning. Ingen risk för skada.

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Beslutande

Rutin Prioriteringsordning för
Arbetsterapeut

Rutin

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Fastställd

Senast reviderad

2022-03-24

2022-03-24

Giltighetstid
Tills vidare

Detta dokument gäller för
Socialförvaltningen
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Prioriterings
nivå

A.

Tid:
första
kontakt/
Påbörjat
ärende
Kontakt inom
1 arbetsdag.
Bedömning
inom 1-3
arbetsdagar

Ärende typ

•
•
•
•
•

Vård i livets slutskede
(Kontakt och bedömning
inom 1 arbetsdag)
SIP(sjukhus>kommun)
Överrapporterade
patienter från
slutenvården.
Patienter med akut
försämrad förmåga.
Trasiga hjälpmedel

Åtgärder

Förebygga fall.
Förflyttningar i samt
till/från säng.
Möjliggöra toalettbesök.
Hantering av
överrapportering.
Delta vid SIP
Byta ut trasiga
hjälpmedel.

B.

Kontakt inom
2 arbetsdagar.
Bedömning
inom 1-2
veckor

•

•

Rehabilitering i form av:
ADL träning, fuktionsoch aktivitetsträning,
hjälpmedelsförskrivning.
Bedömning inför
biståndsbeslut.

Förflyttningar
inomhus/utomhus
Personlig hygien
Förskrivning av
Hjälpmedel
Handledning av
anhöriga/personal
ADL-Bedömning

C.

Kontakt inom
2-3
arbetsdagar.

•
•

Intyg
Uppdrag av läkare
gällande kognitiva
uppföljningar.

Möten (Brukarmöte,
Teamträffar, APT.)
Bostadsanpassningsintyg
Kognitiva tester.

Bedömning
inom 2-4
veckor
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

55 (x)

Sn §

SN 2022/x

Vinnovaprojektet Digitalt socialt ekosystem
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden tar del av information om Vinnovaprojektet Digitalt socialt ekosystem.
Projektledare Camilla Karlsson föredrar ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

Sn §

56 (x)

SN 2022/102

Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta förslag till
länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård rekommenderar Region Sörmland
och länets kommuner att anta den gemensamt framtagna målbilden för omställningen
till en god och nära vård. En god och nära vård omfattar alla åldersgrupper och samtliga
diagnostyper.
Processledare Britt-Marie Svedenberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-04 samt tillhörande bilagor
Tjänsteutlåtande från NSV, 2022-02-11
Protokollsutdrag från NSV, § 4/22
Målbild nära vård i Sörmland
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-04
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Målbild omställning till en god och nära vård
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till
målbild för omställningen till en god och nära vård.
Sammanfattning av ärendet

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård rekommenderar Region
Sörmland och länets kommuner att anta den gemensamt framtagna målbilden för
omställningen till en god och nära vård. En god och nära vård omfattar alla
åldersgrupper och samtliga diagnostyper.
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

För att möta den 50 % ökningen i vårdbehov hos befolkningen är det nödvändigt
att genomföra drastiska förändringar av hur hälso- och sjukvård bedrivs.
Regeringen har därför tagit initiativ till och stöttar ekonomiskt omställningen till
en god och nära vård.
Förvaltningens ståndpunkt
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Den framtagna målbilden i Sörmland harmoniserar med målbilderna i övriga
landet. I en kommun som Vingåker bedrivs primärvården i nära samverkan
mellan vårdcentral och kommun. Den stora utvecklings-/förändringspotentialen
ligger i att utveckla samverkan mellan primärvården och specialistsjukvården. Att
göra specialistnivån mer tillgänglig och när det behövs mobil, att få specialistnivån
att överge ett diagnos- och organfokuserat förhållningssätt till att se hela
människan och dennes livssituation.
Det mesta i målbilden har redan tidigare uttryckts i olika dokument men om det
nu kan förverkligas innebär det en mycket stor förändring och förbättring. Inte
minst för länsinvånare i kommuner utan egna specialistsjukhus.
Ekonomiska konsekvenser

•

En omställning av hälso-och sjukvården är nödvändig för att det ska
finnas en möjlighet att klara den kommande vårdkrisen såväl ekonomiskt
som kompetensmässigt.

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

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Tjut från NSV
Protokollsutdrag från NSV
Målbild nära vård i Sörmland

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

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.

Omställningen är nödvändig för att något
bromsa kostnadsutvecklingen de kommande
åren.

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

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

Bättre tillgänglighet till hälso- och sjukvård
ökar tryggheten och attraktiviteten att leva på
landsbygden.

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.

Omställningen syftar förutom att klara den
demografiska utvecklingen även till att förbättra
hälsan hos invånarna i Sörmland
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.

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

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

Nej ☐

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

Alla barn i behov hälso- och sjukvård

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

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

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

Tillgängligheten för t.ex. specialiserad vård ska förbättras även för barn och
unga.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Handläggare

Datum

Dokumentnummer

Titti Kendall
Länsgemensamt regionalt stöd

2022-02-11

NSV22-0008-1

Ä re n d e g å n g

Mö t e s d a t u m

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

2022-03-11

Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland
Förslag till beslut
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till beslut
1. Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland antas.
2. Region Sörmland och länets kommuner rekommenderas att fatta beslut om
att anta målbilden i lämplig politisk församling före den 1 september 2022.
3. Beslutet gäller från och med den 1 september 2022.
Ärendet
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i uppdrag att stödja länen i
framtagandet av målbilder för omställningen till en god och nära vård. SKR’s
målbild för omställningen är: SKR:s målbild för en god och nära vård utgår från
individuella förutsättningar och behov, bygger på relationer, är hälsofrämjande,
förebyggande och proaktiv, bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet
och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.
God och nära vård och omsorg är ett övergripande mål för den omställning som
sker inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Omställningen syftar till att
vården och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt i
individens behov och förutsättningar. När allt fler lever längre och när
sjukdomar som tidigare var dödliga nu kan behandlas, och kan bli kroniska
tillstånd, ställs nya krav på vården och omsorgen. Sörmland har idag höga
ohälsotal både vad gäller den fysiska och den psykiska ohälsan. Antalet unga
och gamla ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Utifrån dessa
förutsättningar liksom den teknikutveckling som sker i samhället kommer den
nära vården och omsorgen att behöva utveckla nya arbetssätt som också
kommer att ställa krav på ny kompetens. Utvecklingen mot en nära vård och
omsorg syftar till att vården och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs
med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. Individen ska få
bättre möjligheter till god livskvalitet genom att vara mer delaktig i sin vård och
omsorg. Även tillgänglighet och kontinuitet är viktiga pusselbitar för att få till
en nära vård.
Utifrån överenskommelser mellan staten och SKR om en god och nära vård
under åren 2020, 2021 och 2022 har Sörmlands närvårdsstruktur på uppdrag av
Region Sörmland
T el: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Handläggare

Datum

Dokumentnummer

Titti Kendall
Länsgemensamt regionalt stöd

2022-02-11

NSV22-0008-1

NSV arbetat fram en målbild som anger riktningen framåt. Omställningen är ett
långsiktigt arbete och målbilden sträcker sig till 2035. Länet kan inte göra allt
samtidigt och därför kommer programområden att arbetas fram. De första
kommer att fokusera på arbetet som ska ske åren 2023 - 2027.
Omställningen i Sörmland utgår från begreppen:
Tillsammans; genom delaktighet och samordning med individens fokus
Nära; genom tillgänglighet och kontinuitet
God hälsa, vård och omsorg; genom hälsofrämjande, förebyggande och
rehabiliterande insatser
Beslutsunderlag
Målbild Nära vård i Sörmland
Beslutet expedieras till
Länets kommuner
Socialchefsnätverket
Länsstyrgruppen

Region Sörmland
T el: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
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PROTOKOLLSUTDRA G

§ 4/22

Datum

Dokumentnummer

2022-03-11

NSV22-0008-2

Länsgemensam målbild för Nära vård i
Sörmland

Diarienummer:

NSV22-0008

Behandlat av
1
Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård

Mötesdatum
2022-03-11

Ärendenr
§ 4/22

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till
beslut
1. Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland antas.
2. Region Sörmland och länets kommuner rekommenderas att fatta beslut om
att anta målbilden i lämplig politisk församling före den 1 september 2022.
3. Beslutet gäller från och med den 1 september 2022.
Proposition
Ordföranden Jacob Sandgren (S), ställer framskrivet förslag under proposition och
finner att det bifalls.
Ärendet
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i uppdrag att stödja länen i
framtagandet av målbilder för omställningen till en god och nära vård. SKR’s
målbild för omställningen är: SKR:s målbild för en god och nära vård utgår från
individuella förutsättningar och behov, bygger på relationer, är hälsofrämjande,
förebyggande och proaktiv, bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet
och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.
God och nära vård och omsorg är ett övergripande mål för den omställning som
sker inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Omställningen syftar till att
vården och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt i
individens behov och förutsättningar. När allt fler lever längre och när sjukdomar
som tidigare var dödliga nu kan behandlas, och kan bli kroniska tillstånd, ställs
nya krav på vården och omsorgen. Sörmland har idag höga ohälsotal både vad
gäller den fysiska och den psykiska ohälsan.

Region Sörmland
T el: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

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

Dokumentnummer

2022-03-11

NSV22-0008-2

Antalet unga och gamla ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Utifrån
dessa förutsättningar liksom den teknikutveckling som sker i samhället kommer
den nära vården och omsorgen att behöva utveckla nya arbetssätt som också
kommer att ställa krav på ny kompetens. Utvecklingen mot en nära vård och
omsorg syftar till att vården och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs
med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. Individen ska få bättre
möjligheter till god livskvalitet genom att vara mer delaktig i sin vård och
omsorg. Även tillgänglighet och kontinuitet är viktiga pusselbitar för att få till en
nära vård.
Utifrån överenskommelser mellan staten och SKR om en god och nära vård under
åren 2020, 2021 och 2022 har Sörmlands närvårdsstruktur på uppdrag av NSV
arbetat fram en målbild som anger riktningen framåt. Omställningen är ett
långsiktigt arbete och målbilden sträcker sig till 2035. Länet kan inte göra allt
samtidigt och därför kommer programområden att arbetas fram. De första
kommer att fokusera på arbetet som ska ske åren 2023 - 2027.
Omställningen i Sörmland utgår från begreppen:


Tillsammans; genom delaktighet och samordning med individens fokus



Nära; genom tillgänglighet och kontinuitet



God hälsa, vård och omsorg; genom hälsofrämjande, förebyggande och
rehabiliterande insatser.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-02-11
Målbild Nära vård i Sörmland
Beslutet expedieras till
Länets kommuner
Socialchefsnätverket
Länsstyrgruppen

Region Sörmland
T el: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

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

FoU i Sörmland, Drottning. 16 B, 632 17 Eskilstuna, 016-541 40 30,
www.fou.sormland.se, info@fou.sormland.se
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Hit ska vi!
Tillsammans
Teamarbete, där individen och dennes anhöriga är självklara medlemmar, är en naturlig del av
vården och omsorgen år 2035. Individen ges möjlighet att vara delaktig i alla beslut om sin vård
och omsorg och medarbetare samverkar över organisationsgränser. Arbetssättet är personcentrerat, individens resurser tas tillvara, självständigheten respekteras och varje individ blir lyssnad
på. Samverkan sker på alla organisatoriska nivåer och beslutsvägarna är korta. Alla har tillit och
förståelse för varandra. Alla tar gemensamt ansvar för att vård- och omsorgsinsatser samordnas
utifrån individens behov. En fast vårdkontakt utses när individen har behov av detta. Tillsammans löser vi utmaningar som vi ställs inför.

Nära
Den nära vården och omsorgen är jämlik oavsett var i länet den ges. Individen har en god relation
till vården och omsorgen som gör att den upplevs som nära. Den anpassas efter individens behov
och förutsättningar och den kan vara mobil. Den nära vården är lättillgänglig och flexibel, digital
när det är möjligt och fysiskt när det behövs. Genom kontinuitet och tydlig information skapas
trygghet för individen, dennes anhöriga och för medarbetare. Primärvården är navet i vården
och samverkar med annan hälso- och sjukvård och socialtjänst.

God hälsa, vård och omsorg
Vården och omsorgen är effektiv, evidensbaserad och individfokuserad och det finns ett hälsofrämjande perspektiv i hela vårdkedjan. Det innebär att arbetet utgår från individens hälsa,
behov, livssituation, förmåga och resurser. Medarbetare och organisationer arbetar aktivt med
att försöka förutse framtida situationer med fokus på att förebygga ohälsa och sjukdom hos
individen. När så behövs får individen hjälp att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga. Individen har och får kunskap att ta hand om sin hälsa, vård och omsorg utifrån sina
förutsättningar. Arbete sker på befolkningsnivå innan sjukdom uppstår med särskilda riskgrupper samt med riktade insatser till särskilt utsatta individer. Tillsammans med övriga samhället
arbetar vården och omsorgen med att skapa ett län som har fokus på hälsa.

Varför behövs en omställning av dagens vård och omsorg?
God och nära vård och omsorg är ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälsooch sjukvården och omsorgen. Omställningen syftar till att vården och omsorgen i högre grad
organiseras och bedrivs med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar.
När allt fler lever längre och när sjukdomar som tidigare var dödliga nu kan behandlas , och kan
bli kroniska tillstånd, ställs nya krav på vården och omsorgen. Sörmland har idag höga ohälsotal
både vad gäller den fysiska och den psykiska ohälsan. Antalet unga och gamla ökar snabbare än
befolkningen i arbetsför ålder. Utifrån dessa förutsättningar liksom den teknikutveckling som
sker i samhället kommer den nära vården och omsorgen att behöva utveckla nya arbetssätt som
också kommer att ställa krav på ny kompetens.
Utvecklingen mot en nära vård och omsorg syftar till att vården och omsorgen i högre grad
organiseras och bedrivs med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. Individen ska
få bättre möjligheter till god livskvalitet genom att vara mer delaktig i sin vård och omsorg. Även
tillgänglighet och kontinuitet är viktiga pusselbitar för att få till en nära vård.
2
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Organisation

Person och relation

Passiv mottagare

Aktiv medskapare

Reaktiv

Proaktiv och hälsofrämjande

Isolerade vårdoch omsorgsinsatser

Sammanhållet utifrån personens fokus

Omställningen till nära vård ändrar fokus för hälso-, sjukvård och omsorg. Man kan likna den vid en rörelse som går från att fokusera
på organisation till relation, från att vara reaktiv till att bli förebyggande, och från en fragmentiserad till en sammanhängande vård
och omsorg. För patienten innebär rörelsen att man blir en aktiv medskapare till i stället för en passiv mottagare av vårdens tjänster
(Nära vård - SKR 2022).

Hur ska vi nå målbilden?
När alla tar ansvar för sin del i förflyttningen mot våra mål kan vi få fart framåt. Det handlar om
allt från vad vi gör i det enskilda mötet med individen till de beslut som fattas, till exempel kring
ekonomiska resurser.

Vad behöver vi? (förutsättningar och framgångsfaktorer)
Individens fokus – Framtidens hälsovård, sjukvård och omsorg handlar om att hitta former för
att anpassa vård och omsorg efter individens behov. ”Inga beslut om mig, utan mig” ska genomsyra arbetet. Det är individens samlade behov som ska vara vägledande för vårdens och omsorgens utformning. Individmedverkan ska vara självklar i alla utvecklingsarbeten. Överenskommelser mellan vårdgivare och vårdtagare ska finnas tydligt dokumenterade och vara til lgängliga för
individen och vårdgivare (till exempel Patientkontrakt och Samordnad individuell plan, SIP).
Samsyn – För att arbetet med omställningen ska lyckas behöver vi vara överens om vad vi ska
göra. Vi behöver utgå från målbilden i all planering, styrning och uppföljning.
Tydlighet i ledarskapet – Att i ledarskapet utgå från målbilden, att skapa förutsättningar för
utveckling och att följa upp resultat blir viktigt. Medarbetarna behöver få förutsättningar att
utveckla verksamheten.
Samverkan – Samverkan behövs både internt och externt, över vårdgivargränser och med övriga
samhället för att uppnå målen.
Tillit till varandra – Tillit är en förutsättning för goda relationer och god samverkan.
Kunskapsstyrning och verksamhetsutveckling - Bästa tillgängliga kunskap ska finnas, tillämpas
och omsättas i mötet mellan vården, omsorgen och individen. Det ska finnas stöd för att göra
rätt och det ska finnas förutsättningar för uppföljning, förnyelse och lärande.
Kompetensförsörjning och förändrade yrkesroller – Kompetensförsörjningen är en av de allra
största utmaningarna fram till år 2035. Det kräver ett målmedvetet arbete för att behålla de
som redan arbetar i Region och kommuner samt att locka nya medarbetare till vård och omsorg.
Traditionella yrkesroller måste utvecklas vad gäller ansvar och arbetsuppgifter så att kompetens
används på rätt sätt. Medarbetarna måste i större utsträckning samarbeta i tvärprofessionella
team över huvudmannagränser. Nya yrkesgrupper behöver komplettera dagens professioner.
Innehåll och utformning av framtida utbildningar och samarbete med utbildningsansvariga är
3
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därför av stor vikt. Alla medarbetare ska ha tillgång till bästa tillgängliga kunskap och behov av
kunskap ska uppmärksammas och tillgodoses.
Utveckling av nya arbetssätt och tjänster - För att nå målen behöver arbetssätt utvecklas. Vården och omsorgen ska i stor utsträckning ske där individen lever sitt liv. Genom ett användardrivet utvecklingsarbete ska nya tjänster utvecklas som bättre möter befolkningens behov och
sätt att leva sina liv. Digitaliseringen möjliggör utveckling av kvalitet och effektivitet och underlättar för vårdens medarbetare. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter
få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen bli jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Mellan
Region Sörmland och länets kommuner ska samverkan kring verksamhetssystem, kommunikationssystem och digitala vårdtjänster finnas.
Från några till alla – Nya arbetssätt behöver testas i liten skala. Därefter ska det som fungerar
bra växlas upp så det kan gälla för alla.

Vad ska vi göra?
Omställningen är ett långsiktigt arbete och målbilden sträcker sig till 2035. Vi kan inte göra allt
samtidigt och därför kommer fokusområden att arbetas fram. De första kommer att fokusera på
arbetet som ska ske 2023 - 2027.

Hur vet vi att vi gör rätt saker?
Det är viktigt att vi vet att vi gör rätt saker för att nå våra mål. För att underlätta detta kommer
mätetal (indikatorer) som är kopplade till målsättningarna att tas fram. Dessa ska sedan kunna
följas på ett tillgängligt sätt.

4
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Månadsrapport februari 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 februari är ett underskott mot periodiserad budget på 327
tkr. Prognosen för hela året är ett underskott på knappt 5,5 miljoner kr. En betydlig
förbättring mot föregående månads prognos vilket beror på att ett prognosfel rättats till.
Sjukfrånvaron har en positiv utveckling men ligger fortfarande mycket högt. För
ekonomiskt bistånd fortsätter kostnaderna att sjunka mot tidigare år.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-21
Månadsrapport februari 2022
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-03-21
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Månadsrapport efter februari 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 februari är ett underskott mot periodiserad budget
på 327 tkr. Prognosen för hela året är ett underskott på knappt 5,5 miljoner kr. En
betydlig förbättring mot föregående månads prognos vilket beror på att ett
prognosfel rättats till.
Sjukfrånvaron har en positiv utveckling men ligger fortfarande mycket högt. För
ekonomiskt bistånd fortsätter kostnaderna att sjunka mot tidigare år.
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
nuvarande rambeslut under budgetperioden växa till ett mycket stort underskott
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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.
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. Eventuella ersättningar
till kommunen med anledning av kostnader för flyktingströmmen från Ukraina är
höljda i dunkel.
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 arbetsmarknaden måste
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.
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•
•

För närvarande säljs två korttidsplatser till Oxelösunds kommun vilket
genererar en intäkt.
Arbetstidsförkortningen för nattpersonal genomförs genom förkortade
nattpass vilket innebär en besparing på 3-4 miljoner kr jämfört med att
istället minska antalet arbetspass.

Bilagor
1.
2.
3.
4.

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Månadsrapport Socialnämnden februari 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]"

36

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?
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1 Översikt över verksamhetens utveckling
Tillgång till särskilt boende
jan

feb

Betalningsdagar
sjukhus

0

0

Antal
sanktionsavgifter
för ej verkställda
beslut

0

0

Väntetid på
sjukhus,
genomsnitt
dagar

3,89

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Januarisiffran är fel och baseras på en patient som har varit folkbokförd i Vingåkers men har bott i
Nyköping och vi har ännu inte fått rättelse.

Antal arbetslösa födda utom Europa
jan

feb

59

63

Mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

2 Händelser av väsentlig betydelse
Genomgång och kvalitetssäkring av uppgifter till utjämningssystemet för LSS-kostnader.
Snabbt och effektivt genomförande av vaccinationsdos 4 i äldreomsorgen
Kriget i Ukraina
Nedläggningen av Delmos och beslut att dra tillbaka utlysning av projektmedel för att motverka
segregation.

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

Feb

Stab

0

0

IFO

0

105

Integr

0

0

FHO

0

0

ÄO

38

180

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Brukartiden i % av total arbetstid i hemtjänsten
jan

feb

Söder

57,30

55,97

Norr

45,27

49,30

City

57,98

55,75

Minnas

57,98

56,75

Service

73,08

70,93

Genomsnitt

55,29

55,51

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Utförd tid i timmar i hemtjänsten
jan

feb

Söder

1283,3
8

1220,2
6

Norr

974,86

891,08

City

847,96

723,94

Minna
s

774,52

715,93

Servic
e

391,51

382,85

Totalt

4272,2
3

3934,0
6

2021

4586,0
4

3943,0
5

Diff
mot
2021

6,84%

-0,002

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

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

Fortsatt överraskande svag efterfrågan på hemtjänst.
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Kontinuitet i hemtjänsten, antal personal/två veckor i snitt/brukare.
jan

feb

Söder

24,1

24,1

Norr

22,2

22,2

Min

14,6

14,6

City

14,2

14,2

mars

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

Ekonomiskt bistånd utbetalt totalt per månad (Tkr)
jan

feb

1 348

1357

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Fortsatt ligger utbetalningarna på de lägsta nivåerna på 4 år.

4.1

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat

Ack utfall
Feb 2022

Socialnämnden

Avvikelse
mot budget
Feb 2022

Ack budget
Feb 2022

Årsbudget
Feb 2022

Prognos Feb
2022

38 036

37 708

-327

226 205

-5 480

Stab

4 274

3 003

-1 271

18 013

-5 975

Individ och familjeomsorg

7 911

8 913

1 001

53 465

-1 100

Funktionshinderomsorg

8 976

8 959

-17

53 745

-910

16 858

16 834

-24

100 981

2 505

17

0

-17

0

0

Äldreomsorg
Integration

Socialnämnden
Försämrat utfall men kraftigt förbättrad prognos mot föregående månad. Beror främst på ett
missförstånd i prognosarbetet för staben i föregående rapport.
Stab
Underskottet består av den ingående sparbetinget.
Individ och familjeomsorg
Barn och familj
Under februari månad har det inte skett några förändringar vad gäller placeringar av barn och unga,
inga nya och inte heller några som avslutats under denna period. Ett intensivt arbete för att hitta
ytterligare familjehem som kan ta emot stadigvarande placeringar pågår i familjehemsgruppen.
Ekonomiskt bistånd
•
•
•

Antal ärenden: 236
Avslutade ärenden: 15 st
Nya ärenden: 13 st

Under februari månad har flera hushåll fått arbete inom äldreomsorg/skola via nystartsjobb som
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berättigar A-kassa.
Vuxen
Inga pågående placeringar på behandlingshem.
2 placeringar på skyddat boende där man samarbetat med barnhandläggare då det funnits barn i
ärendet, upphörde i slutet av februari 2022. Det förekommer våldsärenden som inte behöver akut
placering men som är i behov av öppenvårdsinsatser från kommunen.
Ett ökat inflöde av våldsärenden i februari 2022 som önskar öppenvårdsinsatser
(Relationsvåldsteamet).
Äldre och funktionshinder
ÄO: Orosanmälningar gällande äldre som inte klarar sin livsföring, inkommer frekvent till enheten.
Stort antal SÄBO ansökningar.
FHO/LSS: Ökat inflöde gällande ansökningar om insatser.
Funktionshinderomsorg
Total Daglig verksamhet
Det är på väg nya beslut på dagligverksamhet. Kommer troligtvis behöva anställa en personal till
dagligverksamhet för att kunna verkställa besluten. Ifall det blir så kommer det bli en kostnad på
dagligverksamhet på ca 500 000kr
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.
LSS boende
Om allt rullar på som vanligt kommer gruppbostäderna gå plus minus noll på årsbasis.
Personligassistans
Intäkter från Försäkringskassan inkommer retroaktivt. Debitering av de tjugo första assistanstimmarna
debiteras inte kommunen regelbundet utan sker ojämnt fördelat över årets månader.
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
I deras budget är inte utbildningar och apt medräknade vilket kommer leda till minuspost i slutet av
året.
Äldreomsorg
Ledning
Underskottet förklaras av att två personer belastar äldreomsorgen som inte hör dit. En ska belasta FHO
och en ledningsstöd. Rättelse sker i mars.
Humlegården Demens
Demensen har ett litet överskott för tillfället men löneökningar samt inskolningar för sommarvikarier
medför en ökad kostnad. Därutöver har en avdelning fortfarande en höger vårdtyngd därav en extra
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personal dagligen vilket kommer belasta kostnadsstället ytterligare.
Hemtjänst inkl larm
Fortsatt många ärenden på samtliga områden. Arbetet fortsätter med samplanering då vårdtyngd skiljer
sig mellan grupperna.
Pool/Resurs
Under januari betalades 200 000kr ut i semesterpengar till personal som avslutat sin anställning hos
oss i Vingåkers kommun.
Aktivitetsvärdarnas lön 74 000kr/månad bekostar resursens kostnadsställe
Flera resursanställda har fördelats ut på vakanta rader i verksamheten under jan-mars, förhoppningsvis
kommer deras löner bekostas av andra verksamheter framöver.
ÄO admin
Utbetald semesterlön 17 500 kr
4.2

Verksamhetens aktiviteter

5 Väsentliga personalförhållanden
Arbete pågår för att klarlägga förutsättningarna och möjligheterna att ta bort eller kraftigt minska de så
kallade delade turerna. I arbetet ingår såväl omvärldsbevakning genom m kontakter med andra
kommuner och stöd av schemakonsulter. Så här långt har ingen kommun hittats som löst frågan och
samtidigt erbjudit alla heltid och inte använt timanställda för att lösa grundbemanning.
Det nya centrala avtalet som innebär en ofinansierad sänkning av arbetstiden för nattpersonal innebär
att minst 4 heltider till behöver anställas på natten om arbetstidsförkortningen ska tas ut i form av färre
nattpass. Arbetsgivaren väljer att istället förkorta natten och förlänga en fjärdedel av kvällsturerna. På
så sätt kan även en del av den dåligt utnyttjade resurstiden hos dagpersonal användas motsvarande
cirka 1 heltidstjänst.
Individ och familjeomsorg
Barn och familj
Arbete pågår med den inre organisationen. Rekryterar administrativ utredare till Barn och Familj
gruppen, som ett led i att avlasta handläggare administrativ belastning till förmån för aktivare socialt
arbete.
2 långtids sjukskrivningar, varav en påverkar möjligheterna att erbjuda öppenvård med inriktning mot
familjebehandlande arbete.
Ekonomiskt bistånd
Rekrytering avslutad och tjänst tillsätts i juni, för att fortsatt arbete med inriktning mot näringsliv och
möjligheten till egen försörjning ska fortgå.
Funktionshinderomsorg
Total Daglig verksamhet
Svårt att hitta nya vikarier såväl för löpande frånvaro samt till sommaren, svårighet i både antal samt
va det gäller språkkunskap och kompetensnivå.
Rekryterar inför sommaren.
LSS boende
Ny rekrytering gjord till Storgatans gruppbostad. Vikariat på Fabriksgatan tillsatt 6 månader.
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Boxar är planerade för under våren gällande metod och kartläggning.
Personligassistans
Stor utmaning gällande rekrytering. Majoritet av sökande har stora brister i det svenska språket både
kring förståelsen och tal. Vissa sökande inskolas men vi ser snart både brist i intresse och motivation
för arbete och avslutas därav lika fort.
Socialpsykiatri
Hjortgränd kommer under åren få handledning, startar i mars månad. Detta utifrån den psykosociala
arbetsmiljön. Det har varit en hel del frånvaro både på Hjortgränd och på Boendestödet. Kompetensen
inom socialpsykiatrin måste framöver höjas för att säkerställa målgruppens behov.
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.
Rekryterar inför sommaren.
Resurs
Rekrytering pågår med vikarier och inför personalens semester, finns vissa svårigheter med språk och
kompetens.
Personal och brukare är glada över att vi har lättat på restriktionerna.
Äldreomsorg
Ledning
En enhetschef, hemtjänst har sagt upp sig och slutar 3/4. Vikarie är rekryterad med start 16/3.
Ekgården
Ingen långtidssjukskriven har under perioden varit helt frånvarande. Rehabplanering pågår både för
långtidsfrånvaro och kortare återupprepade frånvarotillfällen.
På Ekgården finns personal från resursen som inte fullt ut behövs i den utsträckning som deras
tjänstegrad utges av, vilket innebär en del resurspass i schemat.
Sjuksköterskor
Ansträngd personalsituation relaterat till sjukfrånvaro.
Paramedicin inkl tekniska hjälpmedel
Svårigheter att rekrytera sjukgymnast/fysioterapeut. För tillfället 1 tjänstgörande.
1 arbetsterapeut sagt upp sig. Annons ute.
Hemtjänst inkl larm
Bemanningen är fortsatt sårbar på grund av vikariebrist. Ordinarie personal har beordrats in vid flertal
tillfällen och har även gått in frivilligt för ta extra arbetspasspass. Enhetschefer inom hemtjänst håller
på med sommarrekrytering av semestervikarier och upplever att det är svår rekryterat med tanke på att
många sökande saknar körkort, utbildning och erfarenhet.
Natt
Mycket diskussioner i de olika nattgrupperna kring det nya heltidsmåttet och en del upplever oro inför
förändringen.
Pool/Resurs
Har tidigare hittat personal som ligger på fel kostnadsställe och ändrat deras kostnadsställe. Personal
ska själva ändra sitt kostnadsställe om de blir bokade på resurstid och där finns det en del att jobba
med för alla enhetschefer då jag ser att det brister i vår verksamhet.
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Rekrytering pågår med vikarier och inför personalens semester, finns vissa svårigheter med språk och
kompetens.
Jobbar tillsammans med HR strateg för återgång i arbetet med 5 st långtidssjukskrivna
3st tjänstlediga
Personal och brukare är glada över att vi har lättat på restriktionerna.
ÄO admin
Personal och brukare är glada över att vi har lättat på restriktionerna.

Sjukfrånvaro dag 1–59 i %
Jan

Feb

IFO

8,80

5,12

Integration

20,71

4,92

FHO

15,61

12,34

ÄO

13,70

9,63

Hela förv.

16,05

11,18

Hela
kommun

13,33

9,60

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

6 Förväntad utveckling
Individ och familjeomsorg
Allmänt, finns oro för hur Ukrainakrisen kommer att påverka IFOs olika verksamhetsdelar, och vad
det eventuellt kan medföra för arbetsinsatser eller kostnader.
Ekonomiskt bistånd, kommer förmodligen att påverkas vid en större anvisning till kommunen, och
initialt försvårade arbetsprocesser.
Om det kommer ensamkommande barn/unga innebär det att det krävs arbetsinsats från Barn och
familj, som redan har en ansträngd situation.
Inom Funktionshindersområdet finns ett ökat behov av insatser i kommunal verksamhet, och en oro
för att dessa beslut inte kan verkställas i tid.
Funktionshinderomsorg
LSS boende
Behöver minska vikarier och istället lägga fokus på flera resursare/poolare. Det är lättare att anställa
personal tillsvidare och därmed få kompetens och utbildning och/eller språkkunskaper. Det är svårt,
nästintill omöjligt att rekrytera timvikarier med motsvarande kompetens/utbildning. Detta resulterar i
arbetsbelastning för befintlig personal som då får ta större ansvar. Brukaren får inte kontinuitet med
personal samt inte det stöd och den hjälp de behöver utifrån sina behov.
Personligassistans
Vi ser framöver ett behov att öka antal poolmedarbetare i våra verksamheter för att lättar täcka den
akuta frånvaro. Vi ser tydligt att det är lättare att rekrytera kompetent personal både utifrån språk samt
formell utbildning på fastanställd personal något vi inte kan kräva när vi rekryterar timvikarier. För att
vidhålla kvalité på de insatser vi utför är detta ett måste.
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Socialpsykiatri
Behöver minska vikarier och istället lägga fokus på flera resursare/poolare. Det är lättare att anställa
personal tillsvidare och därmed få kompetens och utbildning och/eller språkkunskaper. Det är svårt,
nästintill omöjligt att rekrytera timvikarier med motsvarande kompetens/utbildning. Detta resulterar i
arbetsbelastning för befintlig personal som då får ta större ansvar. Brukaren får inte kontinuitet med
personal samt inte det stöd och den hjälp de behöver utifrån sina behov.
Resurs
Det är svårt att rekrytera timvikarier med erfarenhet, har språket därav behöver vi lägga mer fokus på
att överanställa resursare/poolare som täcker all korttidsfrånvaro.
Äldreomsorg
Pool/Resurs
Det är svårt att rekrytera timvikarier med erfarenhet och har språket därav behöver vi lägga mer fokus
på att överanställa resursare/poolare som täcker all korttidsfrånvaro.

7 Rapportering av projekt/processer
Funktionshinderomsorg
LSS boende
Pågår ett projekt på Storgatan för att säkerställa arbetsmiljö för personalen och boendemiljö för
brukarna.
Socialpsykiatri
Boendestödet har flyttat till nya lokaler. Detta för att möjliggöra en utökning av lokaler på
Trivselhörnan.
Hjortgränd har påbörjat arbete med den psykosociala arbetsmiljön.
Resurs
Har påbörjat med ny gemensam poolorganisation
Äldreomsorg
Humlegården Demens
Undertecknad har fått i uppdrag ge underlag för att fasa ut delade turer. Arbetsgruppen består av
fackliga representanter ledningsstöd, schemaadministratör samt ec. Vi har träffats vid två tillfällen Två
schemaförslag som presenterats. Vi har haft möte med Gnesta, en schemaadministratör samt en
enhetschef.
Pool/Resurs
Har kontaktat flera olika kommuner angående bygga upp ny Pool organisation hos oss i Vingåker. Ett
pågående arbete under 2022.
ÄO admin
FHO och ÄO bemanningsenhet har slagits ihop och nu arbetar vi succesivt med att få till en
gemensam arbetsgrupp, har gemensamma apt, dokument samt ny uppbyggnad av en gemensam
poolorganisation.
Integration
•
•

Mottagning av nyanlända på plats, vägledning och introduktion.
Oxford research grupp- och individintervjuer avklarade under i februari.
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8 Det här är vi extra stolta över
Individ och familjeomsorg
Verksamheten fortsätter att vara stabil trots stora utmaningar, och det finns en gedigen kunskap och
kompetens inom samtliga områden.
Ett fungerande samarbete mellan grupperna skapar trygghet hos individen som söker sig till oss.
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. Däremot är personal oroliga
kring situationen i omvärlden samt vad de kan betyda för oss i framtiden.
Personligassistans
Ur inlämnad månadsrapport skriver en medarbetare att få uppskattning av sin arbetsgivare känns alltid
kul, den här gången en blomma.
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. Däremot är personal oroliga
kring situationen i omvärlden samt vad de kan betyda för oss i framtiden.
Äldreomsorg
Ledning
Enhetscheferna är mycket hjälpsamma mot varandra. Man får mycket kollegialt stöd! Det är ett
mycket bra mottagande när en kommer som ny chef.
Korttidsvård
Under månaden så har beläggningen på Korttidsboendet varierat kraftigt. Personalen möter dessa olika
utmaningar mycket bra. De hanterar den höga beläggningen utan avvikelser i kvalité och vid lägre
beläggning så arbetet de framåtriktade med att förbereda sådant som inte hinns med när det är hög
beläggning som att uppdatera genomförandeplaner, rutiner och storstäda.
Hemtjänst inkl larm
Enhetscheferna inom hemtjänsten känner stolthet över sina medarbetare gällande deras flexibilitet och
ansvarstagande i och med vikariebristen och den sårbara bemanningen. Samtliga hemtjänstgrupper har
tagit stort ansvar för sin egen semesterplanering. De har själva sett till att mins 50% av ordinarie är i
tjänst hela sommaren, vilket enhetscheferna hade ställt krav på.
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Bilaga 1: Soc 2202 exkl projekt
Ack
budget
Ack utfall
Kod
Ansvar

70100000
71110000
71120000
71130000
71210000
71220000
71230000
71231000
71240000
71250000
71310000
71321000
71322000

Ansvar

Socialnämnden
Förvaltningsledning
Admin
Anhörigstöd
Alkoholhandläggning
IFO Ledning
Administratio
Barn och
familjeenheten
Ekonomiskt bistånd
Aktivt försörjningsstöd
Vuxenenheten
Äldre och
funktionshinder
FHO Ledning Admin

71390000

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

71410000
71411000

Ledning/Administration
Admin ÄO

71323000
71331000
71332000
71341000
71342000
71343000
71350000
71351000
71371000
71372000

Jan 22 - Feb 22

Jan 22 Feb 22

Årsbudget
Avvikelse
mot
budget
Nämndoch
33 414 förvaltning
minus 1
-1 207 849 271 tkr
-80 793
-15 931

Jan 22 - Dec
22

147 622

181 036

1 086 000

3 950 641
146 640
29 100

2 742 791
65 847
13 169

2 063 281

2 874 505

2 352 743
1 881 917
16 800
699 607

1 870 734
2 400 480
166 700
816 683

896 921
523 540

783 517
514 603

588 719
795 123

604 253
820 754

717 069
391 322
279 723

759 235
457 381
354 738

42 166
66 059
75 014

4 554 500
2 743 739
2 128 000

816 739

699 311

-117 428

4 195 027

151

0

-151

0

434 676
2 935 897

369 084
2 818 344

-65 592
-117 552

2 214 060
16 906 726

81 780
1 468 561
-57 285

81 016
1 465 930
-6 119

-764
-2 631
51 167

486 000
8 793 819
-36 707

0

20 837

20 837

125 000

2 092 238
281 206

1 605 629
277 055

16 453 461
395 000
79 000

811 224 IFO
plus 1 001
-482 009 tkr
518 563
149 900
117 077

17 243 581

-113 404
-8 937 FHO
minus 17
15 534 tkr
25 631

4 700 160
3 087 000

11 222 160
14 400 000
1 000 000
4 899 120

3 624 788
4 923 537

ÄO inkl
-486 608 hemtjänst
-4 150 minus 24

9 631 850
1 662 000
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tkr
71420000
71430000
7143/7002
71441000

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

1 779 989
548 333
216 010
1 693 538

1 847 645
594 785
334 516
1 908 038

67 656
46 452
118 506
214 501

11 083 653
3 568 000
2 006 691
11 445 942

-21 740
1 263 492

0
1 267 675

21 740
4 183

0
7 604 524

830 582
2 054 943
578 705
-78 863
-20 890
52 496

956 224
2 315 130
591 121
0
-18 004
1

71473000
71474000
71475000
71476000
71481000
71482000
71490000
71524000

Hemtjänst Demens
Hemtjänst gemensamt
Hemtjänst City
Hemtjänst Service
Dagvård
Demensdagvård
Pool ÄO
Atlas/Villan

170 868
4 353 452
175 698
-25 707
136 146
144 513
632 880
6 015

-1
4 834 050
1
1
152 805
166 867
0
0

71531000
Totaler

Integrationsenhet

10 672
0
38 035 863 37 708 367

125 642
5 736 200
260 186
13 888 000
12 416
3 546 020
78 863
1
2 886
-108 000
-52 494 Hemtjänst
1
plus 186
-170 869 tkr
0
480 598
28 998 500
-175 697
1
25 708
-2
16 659
916 648
22 354
1 001 000
-632 880
0
-6 015 Integration
0
minus 17
-10 672 tkr
0
-327 490
226 205 000
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

58 (x)

Sn §

SN 2022/116

Budget 2023-2025 – äskanden från Socialnämnden
Förslag till beslut
1.

Socialnämnden beslutar att överlämna äskandena till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har sammanställt socialnämndens behov för den kommande 3 års
perioden utifrån förändringar i demografi, lagstiftning, beteendeförändringar och
behovsutveckling. Förvaltningen överlämnar till den politiska nivån att prioritera vilka
av invånarnas behov som ej ska tillgodoses.
Förvaltningen menar att det för 2023 krävs ett tillskott på 37 517 tkr, för 2024 46 687
tkr och för 2025 48 477 tkr.
Under varje verksamhetsområde presenteras behoven med de absolut mest nödvändiga
först.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-05 samt tillhörande bilagor
Förändringsbeskrivning vid budgetram 2023 för Socialnämnden
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-05
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Budget 2023-2025 äskanden från socialnämnden
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att
1. Socialnämnden beslutar att överlämna äskandena till kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen har sammanställt socialnämndens behov för den kommande 3
års perioden utifrån förändringar i demografi, lagstiftning, beteendeförändringar
och behovsutveckling. Förvaltningen överlämnar till den politiska nivån att
prioritera vilka av invånarnas behov som ej ska tillgodoses.
Förvaltningen menar att det för 2023 krävs ett tillskott på 37 517 tkr, för 2024
46 687 tkr och för 2025 48 477 tkr.
Under varje verksamhetsområde presenteras behoven med de absolut mest
nödvändiga först.
Ärendets beredning

Sammanställningen bygger kommunens befolkningsprognos, kännedom om
pågående eller slutförda lagstiftningsprocesser, nuvarande ekonomiska situation
och långvariga diskussioner om kompetensförsörjning och kvalité i
verksamheterna. Den är diskuterad med fackliga företrädare och samtliga chefer
har haft möjlighet att delta i processen. Till en stor del har behoven även lyfts
fram i tidigare års budgetprocesser och i den nu aktuella ansökan till
kommundelegationen. I Äskandena är löneökningar och prisökningar inlagda år 2
och 3.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund

Socialnämnden har under ett antal år haft mycket stora budgetunderskott. Då det
saknas koppling mellan socialnämndens budget och utvecklingen av invånarnas
behov kommer underskotten framåt att öka mycket kraftigt beroende av
demografin och ändrad lagstiftning. Så här långt har den demografiska
utvecklingens effekter motverkats av pandemin och förbättrad folkhälsa. Den
genomsnittliga boendetiden på särskilt boende hade 2021 sjunkit från 2,5 år till 2
år. Antalet orosanmälningar för barn var rekordhögt, 600 st, liksom antalet
placeringar av barn och unga, 49 st. Flyktingmottagandet var för 3:e året i rad på
rekordlåg nivå. Kostnaderna för försörjningsstöd har sänkts kraftigt från början
2020. Antalet brukare i funktionshinderomsorgen med beslut om personlig
assistans och daglig verksamhet fortsätter att öka. Genomförda besparingar och
effektiviseringar har negativt påverkat kvalitén i verksamheten och personalens
arbetsvillkor, inte minst schemaläggningen.
Förvaltningens ståndpunkt

Samtliga av nämndens verksamheter är under mycket starkt tryck med ökande
behov, otillräcklig finansiering, nya höjda krav i lagstiftning och allt svårare att
rekrytera personal. Utan rejäla tillskott de kommande åren riskerar verksamheten
fritt fall för såväl ekonomi, kvalitet som arbetsmiljö.
Ekonomiska konsekvenser

Den framtida ekonomin ser trots det goda resultatet 2021 mycket svår ut. Det
krävs enbart för äldreomsorgen en utökning på cirka 7 miljoner kr/år i fasta priser
den kommande 10 års perioden för att nuvarande servicenivå ska upprätthållas.
Risken är dessutom stor för att pandemin kommer att leda till ny
kostnadsdrivande lagstiftning. De aviserade statsbidragen till äldreomsorgen är 2
miljarder lägre 2022 än 2021, innebär cirka 2 miljoner för Vingåker, och 2023
försvinner ytterligare 4,5 miljoner för Vingåkers äldreomsorg i statsbidrag.

Bilagor
1.
2.
3.
4.

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Förändringsbeskrivning enligt Ekonomikontorets mall

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
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Dag Wallströmer
Socialchef
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

Arbetet med familjecentral,
föräldrautbildningar, kontaktgrupper och
andra insatser bidrar till att fler barn klarar
sin skolgång.

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

Projektet med att utveckla anhörigstödet att
nå ut även utanför tätorten har inletts under
året.

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

.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

Socialnämndens ansvar är bland annat att lokalt
bekämpa fattigdom

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

Socialnämndens ansvar är bland annat att lokalt
arbeta för invånarnas hälsa och välbefinnande
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Socialnämnden har nått sitt etappmål för hållbar
energi"[Klicka och skriv]"
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Under året har en stor satsning på
bemanningsekonomi och heltidsresan gjorts.

"[Klicka och skriv]"

Ojämlikheten i samhället utgör till stor del basen för
de behov som socialnämnden ansvarar för att
tillgodose.

58

vingaker.se

8 (10)

Allt fler möten som sker digitalt minskar resandet
men ökar energiåtgången för digitala tjänster.

"[Klicka och skriv]"

Verksamheten har under delar av året haft problem
med möss. De tidigare problemen med vägglöss och
skabb har inte visat sig under 2021.
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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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Förändringsbeskrivning vid budgetram 2023
Ekonomiska förändringar samt förslag på åtgärder och effektiviseringar utifrån den av
kommunstyrelsen beslutade planeringsdirektiv med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 som
fastställdes 2022-02-21 §52
Beskriv varje område så tydligt som möjligt. Ange nyckeltal och andra uppgifter som kan
förtydliga förändringen. I möjligaste mån ska förändringen uppskattas i pengar. Exempel på
förändringar och trender som kan behöva analyseras för att göra denna sammanställning är:
●
●
●
●
●
●

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

Nämnderna bör även analysera sina investeringsbehov och beskriva vilka investeringar som är
nödvändiga. Påverkan på driftbudgeten ska framgå. Vid eventuell begäran om utökad
investeringsram ska investeringskalkyl bifogas. Mallar bifogas.
Rapporten ska högst innehålla ca 3 - 5 sidor exklusive investeringsbehov och lämnas in till
elin.hoghielm@vingaker . Rapporten ska vara nämndbehandlad senast 30 april och finnas med på
dialogdagen den 16 maj. Kommunstyrelsen sammanträder den 7 juni. KSAU hanterar ärendet
den 24 maj. Eventuella frågor besvaras av ekonomichef Elin Höghielm eller budgetstrateg
Anders Nordling, anders.nordling@vingaker.se.
Rapporten tillsammans med nämndens beslut ska vara ekonomichefen tillhanda senast
den 12 maj, för att kunna sammanställas till dialogdag 2.
Vid dialogdag 2 den 16 maj förväntas nämndordföranden presentera materialet.
Gemensam mall för presentationen ska användas. Mallen bifogas

62

RAM 2023
Cirkulär 22:06
Finansen
KS
KoF
Sam
BoU
Gymansiet
SoC
Summa

enligt
KF § 110
612 969
-133 382
-19 195
-6 809
-176 325
-49 327
-226 205
1 726

Löneökning
-844
-144
-107
-2 478
-3 801
-7 374

Hyres- Skatter
ökningoc utjämning
19 580
-192
-92
-9
-660
-779
-1 732

19 580

Pensioner

Övrigt
44
-312

0

-268

NY RAM
År 2023
632 593
-134 730
-19 431
-6 925
-179 463
-49 327
-230 785
11 932

Justeringar avser;
•

•

•
•

Kommunstyrelsen beslutar att som underlag för beräkning av skatteintäkter och generella
statsbidrag ska befolkningsantal gälla: - 2023 9.100 personer (1 november 2022), - 2024
9.125 personer (1 november 2023), - 2025 9.150 personer (1 november 2024)
Uppräkning av personalkostnader ska göras med 2,0 procent per år under planperioden
2023-2024 för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden och med 1,5 procent
per år för övriga nämnder. Uppräkning av personalkostnader ska göras med 2,0 procent
för samtliga nämnder för år 2025.
Kommunstyrelsen beslutar att uppräkning av hyreskostnader ska göras med 1,5 procent
per år under planperioden.
Övrigt består av ökade kostnader för kollektivtrafiken och valnämnden
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Nämnd: Socialnämnden
Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 230 785
1. Verksamhet/område: Nämnd och gemensam förvaltning
Beskrivning av förändringen:
A. Socialnämndens verksamhet är tydligt underfinansierad. Trots budgetöverskridande bedrivs
verksamheten till lägre kostnad än vad som nationellt förväntas. Genomförda besparingar bidrar till
schemaläggning som upplevs som oattraktiva, ökad omsättning på chefer och över tid betydande
svårigheter att bibehålla dagens kvalité och än större svårigheter att möta förväntningar och krav på
utveckling och förbättring. Socialnämnden behöver kompenseras för sitt inbyggda underskott då
möjligheterna till besparingar är uttömda och behoven framåt ökar snabbt. Kvarstående underskott
behöver därför kompenseras genom ramtillskott.

B. Socialnämnden har de senaste åren tvingats vidta en rad dåliga sparåtgärder. Vi ser resultatet bland
annat i en ökad omsättning på personal i flera yrkesgrupper, inte minst chefer, vilket även drabbar all
underställd personal i form av känsla av ökad otrygghet, otydlighet och tillbakagång i
utvecklingsarbete. Utöver den fastighetsjuridiska kompetens som äskas om i punkt D krävs annat stöd,
handledning och ett minskat antal underställda per chef

C. Anhörigstödet är under 2021 och 2022 till 50 % finansierat av projektet för landsbygdsutveckling. När
projektfinansieringen upphör 2023 behöver budgetmedel återföras.

D. Lokalsituationen på Åbrogården är katastrofal. Väntrum är under all kritik och är ytterst otrygga för
besökare med tanke på de återkommande vålds- och hotsituationer som förekommer, det saknas helt
samtals/besöksrum med tillräcklig ljudisolering och dessutom behöver integrationsenheten lokaler då
deras nuvarande är uppsagda från den 1:a maj 2022. Socialnämnden ser positivt på de ökade
samverkansvinster som kan erhållas om även integrationsenheten och centrala elevhälsan inryms på
Åbrogården tillsammans med individ- och familjeomsorgen, polisen och Viadidakt.

E. Socialnämnden får ett allt större ansvar för bostadspolitik, bostadsförsörjning och har ett ökat
lokalbehov på sikt på grund av den demografiska utvecklingen. Sedan några år sköter förvaltningen
själv förhandlingar och andra kontakter med hyresgästföreningen, det är flera ärenden där nämnden
driver hyresärenden i Tingsrätten, nämnden saknar fortfarande beställarkompetens gentemot våra
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dominanta motparter i hyresärenden - de kommunala bolagen. Linjecheferna upplever att olika
fastighetsfrågor tar onödigt mycket energi och tid från att leda den dagliga verksamheten.

F. En del i kommunens bostadsförsörjningsprogram är att skapa bostäder för personer som är
utestängda från den reguljära bostadsmarknaden. Socialnämnden har gjort detta i samverkan med
Vingåkershem utan budgettillskott. Det är rimligt att anta att det även framåt i tiden kommer att finnas
perioder då inte de tre lägenheterna samtliga är uthyrda.
Förslag på åtgärder
A. Budgetförstärkning på 6 597 tkr
B. Budgetförstärkning med 1500 tkr
C. Budgetförstärkning på 350 tkr
D. Kompensation för ökad hyreskostnad på Åbrogården 2024 750 tkr.
E. En tjänst behövs med byggnadsteknisk och juridisk kompetens. Årskostnad 756 tkr.
F. Budgetförstärkning för tomgångshyror. 50 tkr.

2. Verksamhet/område: Individ- och familjeomsorg
Beskrivning av förändringen
A. Åren med stort allmänt flyktingmottagande och stort mottagande av ensamkommande barn innebar
en kraftig utökning av arbetsuppgifterna både i barn- och familjegruppen och för handläggning av
ekonomiskt bistånd. Med den ökning av barnskyddsärenden som skett är antalet ärenden lika stort
idag som det var när mottagandet av ensamkommande var som störst. De två tjänster som så här långt
finansierats med statsbidragen för ensamkommande kan därför inte tas bort. På liknande sätt
finansieras två tjänster i ekonomigruppen av flyktingschablonen. En minskning av antalet tjänster
riskerar att bryta den positiva utvecklingen för ekonomiskt bistånd.

B. Under 2021 provades en helt ny insatsform, Kontaktgruppsverksamhet. I stället för individuella
kontaktfamiljer för barn erbjöds de att delta i gruppaktivitet med syfte att ge stimulans och förbättra
barnets situation. Verksamheten har varit mycket lyckad och efterfrågad. Under 2022 har en utökning
skett men budget saknas.

C. Förstärkning av öppenvården är nödvändig för att påsikt dämpa behovet av mer ingripande åtgärder
som institutionsvård av barn och missbrukare, det finns också ett behov av att utveckla stödet vid våld
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i nära relationer. Enligt förslag i nya Socialtjänstlagen (2020:47) föreslås det att kommunen skall
erbjuda tidigt förebyggande insatser, insatser utan behovsprövning. Något som SKR har förespråkat
länge. Ny socialtjänstlag föreslås träda i kraft 2023-01-01. Dessa insatser erbjuds inom kommunens
öppenvård, varför det krävs resurser för att kunna möta behovet.

D. Även med den tidigare låga inflationen ökade kostnaderna för köpt verksamhet årligen. I
socialnämnden är det främst individ- och familjeomsorgen som köper tjänster i form av
institutionsvård, handledning, med mera. Ingen kompensation fås i budget för detta men möjlighet
saknas att omfördela ytterligare. Med en något ökad inflation bedöms kostnaderna vid oförändrade
volymer öka med minst 500 tkr.

E. Kraven på utformning och innehåll för skyddade boenden har kraftigt skärpts. Innebär att tidigare
lösningar med ideella kvinnohus etc. inte längre är gångbara utan att vi hänvisas till vinstdrivande
företag med ett helt annat kostnadsläge. För en årsplacering av en kvinna med två barn är
kostnadsökningen cirka 1,5 miljoner kr.

F. En lagändring har medfört att möjligheten till hemutrustningslån för nyanlända upphört. Innebär
ökade kostnader ekonomiskt för bistånd. Med ett mottagande på 10 personer per år beräknas
merkostnaden till cirka 75 000 kr/år.

G. En långvarig kraftig ökning av barnskyddsärenden accelererade 2021 med ett rekordstort antal
placeringar och ett underskott på 3,8 miljoner kr. Om nuvarande bemanning kan behållas och satsning
dessutom sker på öppna insatser är ambitionen att klara behoven inom nuvarande budget

H. Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att sjunka. Samtidigt minskar andelen hushåll vars
försörjningsstöd finansieras via flyktingmottagandet (3,5 år) och en del av de hushållen övergår till det
kommunalt finansierade försörjningsstödet.
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Förslag på åtgärder
A. Budgetförstärkning med 2 652 tkr.
B. Budgetanslag med 400 tkr
C. Förstärkning med en tjänst riktad mot familjer 2023 650 tkr samt en tjänst riktad mot missbruk 2024
650 tkr.

D. Årlig budgetförstärkning på 500 tkr.
E. Budgeten för placeringar av vuxna som avser såväl skyddat boende som missbruksbehandling behöver
förstärkas med 1000 tkr.
F. Årlig budgetförstärkning 75 tkr
G. Satsningarna enligt punkt A,B,C och E
H. Om bemanningen kan behållas genom att punkten A beviljas kan budgeten för försörjningsstöd
sänkas med 1000 tkr.

3. Verksamhet/område: Funktionshinderomsorg
Beskrivning av förändringen
A. Antalet personer som beviljats daglig verksamhet har ökat från 31 personer 2007 till 51 personer 2021
utan att personalresurserna ökat. Ytterligare flera beslut har tillkommit i början av 2022.
Socialnämnden markerade redan förra året att gränsen var nådd. Trots det fortsätter tillströmningen på
nya deltagare och leder till att personalbudgeten överskrids. Behovet för 2023 är en utökning med 2,5
tjänst. Då klaras även fortsatt transporter till och från daglig verksamhet med egen personal istället för
att bevilja färdtjänst. Färdtjänst bedöms bli avsevärt dyrare för kommunen i längden. Behövs också en
utökning av budget för habiliteringsersättning genom att antalet deltagare ökar.
B. En brukare med personlig assistans enligt LSS har fått beslut om 222 timmar mer assistans i månaden.

C. Den statliga assistansersättningen och därmed även kommunens kostnad för de första 20 timmarna
höjs årligen. Uppskattad höjning 2023 är 2 % vilket 6 kr och 40 öre per timme eller 6656 kr per år per
brukare för våra 22 brukare.
D.
E. Kommunens gruppbostad inom socialpsykiatrin har på några år fått en totalt annan situation där
huvudparten av de boende tillhör gruppen med så kallad samsjuklighet dvs både psykiatrisk sjukdom
och beroendediagnos. Om samsjuklighetsutredningens förslag genomförs kommer kommunen att få
ett ännu tydligare ansvar för bostadsfrågan för gruppen. Om kommunen framgent ska klara att hantera
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denna växande grupp i egen regi istället för att köpa institutionsplatser till mångdubbel kostnad krävs
ett specialiserat boende med kompetens för det uppdraget.
Förslag på åtgärder
A. Att ej bevilja daglig verksamhet eller att ej verkställa beslut och domar och istället ta sanktionsavgifter.
Det vill säga valet står mellan att genomföra verksamhet och finansiera den eller att betala
motsvarande belopp till staten i böter utan att invånarna får någon insats. Budgetbehov 1 500 tkr.
B. Budgettillskott behövs på 851 tkr.
C. Budgettillskott på totalt 146 tkr för 22 brukare
D. Budget för en gruppbostad inriktad mot samsjuklighet 6000 tkr

4. Verksamhet/område: Äldreomsorg
Beskrivning av förändringen
Åtgärder krävs för att minska efterfrågan på vård- och omsorg. Det sker genom insatser för att förbättra hälsa
och trygghet. Här finns delar i det Vinovastödda projektet men även i annan teknikutveckling, stärkt
anhörigstöd, i aktiva pensionärsföreningar, i förebyggande och rehabiliterande insatser, i lämpliga bostäder, för
äldre med mera. Ett annat sätt att minska efterfrågan är att kraftigt höja avgifterna men den vägen är till stora
delar stängd genom maxtaxan.
För att klara bemanningen krävs långsiktiga satsningar på en kvalitativ vuxenutbildning, en god organisation
med handledare, kontinuerlig fortbildning, olika former av språkstöd med mera.
Det finns inga signaler om att lagstiftaren på ett markant sätt kommer att sänka kraven på äldreomsorgen vare
sig kvalitetsmässigt eller administrativt.

A. Statsbidraget för 4597 tkr upphör 2023. Eventuellt kommer det att övergå till det generella
statsbidraget. Socialnämnden har använt medlen för personalbemanning på särskilt boende.
Förutsättningar saknas för att återigen minska bemanningen när statsbidraget försvinner som riktat
statsbidrag.

B. En förutsättning för att klara äldreomsorgen under de kommande 10 åren är att minska behovet av
såväl hemtjänst som särskilt boende då så är möjligt. Rehabilitering, användande av olika former av
tekniska hjälpmedel samt anpassade bostäder är då nyckelförutsättningar för att detta ska lyckas. För
dessa områden ansvarar arbetsterapeuter. Samhällsbyggnadsförvaltningen och Socialförvaltningen ser
stora möjligheter, såväl kvalitetsmässiga som ekonomiska i att dela på en tjänst som arbetsterapeut för
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att utveckla arbetet med bostadsanpassningar, tekniska hjälpmedel och rehabilitering samt samspelet
däremellan.

C. Antalet äldre över 85 kommer att öka med 50 % de kommande 10 åren. Den kommunala hälsa- och
sjukvården kommer sannolikt att öka ännu mer då utvecklingen mot en nära vård slår igenom. Den
utvecklingen är helt nödvändig för att inte regionernas sjukvård helt ska haverera. Utvecklingen med
50 % ökning av äldreomsorg leder dels till en ekonomisk utmaning men framför allt till en utmaning
att bemanna organisationen. För att möjliggöra de kraftiga personalförstärkningar som behövs på sikt
är det nödvändigt att resurser avsätts för rekrytering, grundutbildning, språkförbättring och
kompetensutveckling. Det krävs också att planering påbörjas för de lokalbehov som tydligt uppstår
inom några år.

D. Pandemin är inte slut och den har medfört ett ökat fokus på smittsamma sjukdomar och på att
förhindra dessa. En del i detta är ett ökat användande av olika typer av skyddsmaterial, dels för att
skydda brukare från smitta och dels för att skydda personal. Kostnadsläget på dessa produkter är också
fortsatt betydligt högre än före pandemin. Förvaltningen uppskattar den att årliga kostnaden ökat med
1000 tkr.
E. En allt större del av brukarna i äldreomsorgen är drabbade av demenssjukdomar. För att kunna
utnyttja de totala resurserna så effektivt som möjligt är det strategiskt viktigt att alla personal har en
god kompetens för att arbeta med denna målgrupp. En sådan omställning till att rusta hela
äldreomsorgen till en fullgod demensvård innebär en stor men nödvändig satsning.

F. Hälsobefrämjande fysisk träning på säbo kan minska oro, förbättra sömnen och snabbt leda till
förbättrat blodtryck, stabilare blodsocker och minskad fallrisk. Gymmet på Ekgården kan utnyttjas
betydligt mer än i dag om resurser tillsätts. Två träningsvärdar kan ansvara för att alla boende på säbo
regelbundet får fysisk träning.

Förslag på åtgärder
A. Budgetförstärkning på 4 597 tkr.
B. Budgetförstärkning på 306 tkr för socialnämndens del i tjänsten.
C. Tjänst för språktest och kompetensbedömning 714 tkr. Mentorskap, handledare och språkinspiratörer
1000 tkr. Utökad introduktion och internutbildning 1465 tkr. Volymökning i hemtjänsten 1000 tkr
årligen. Öppnande av en avdelning på särskilt boende 2024 7000 tkr.
D. Budgetförstärkning på 1000 tkr
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E. Omställning till demenskompetens i hela säbo. Utbildningskostnader på 2 568 tkr/år under tre år.
F. Budget för två träningsvärdar 940 tkr.

5. Verksamhet/område: Integration
Beskrivning av förändringen
A. I den av kommunfullmäktige beslutade planen för integration och flyktingmottagande ska
flyktingmottagande och integration finansieras av staten. I planen finns en tjänst inriktad mot
asylsökande och en tjänst för nyanlända. Tack vare ett stort antal projekt finansierade av medel från
länsstyrelsen består integrationsenheten idag av 4 medarbetare och i perioder har 3 av de 4 varit
finansierade av projektmedel. Genom att mottagandet de senaste åren varit mycket lågt har utgifterna
varit betydligt högre än intäkterna. Förutom flyktingmottagande och insatser för asylsökande har
integrationsenheten de senaste åren arbetat med föräldrautbildningar på 6 språk och
kompetenshöjande insatser för individer med försörjningsstöd. Statsministern har aviserat att införa
”aktiveringsplikt” för de som uppbär försörjningsstöd. Dvs att kommunerna blir skyldiga att erbjuda
aktivering och den enskilde blir skyldig att delta. Idag är det Integrationsenheten som bedriver något
som påminner om detta i vår kommun. Om flyktingmottagandet fortsätter att vara på den nuvarande
låga nivån måste planen för mottagande och integration skrivas om och ambitionerna kraftigt sänkas. I
nuläget kommer viss verksamhet kunna bedrivas i tillfälliga projekt. Socialnämnden ser det som
angeläget att verksamheterna motsvarande aktiveringsplikt och föräldrastöd kan fortsätta liksom visst
stöd till asylsökande så länge Migrationsverkets förläggning finns kvar i kommunen. För detta bedöms
två tjänster behöva finansieras via budget. Schablonersättningarna täcker kostnader för Sfi och visst
stöd till barnens skolgång och i bästa fall även kostnader för försörjningsstöd de första åren.

Förslag på åtgärder
A. Budgetfinansiering av två tjänster 1 500 tkr.

Sammanställning av drift ovan:

Verksamhet

2023
Behov tkr

1.

10003

Åtgärder/
Besparing

2024
Behov
tkr
10066

Åtgärder/
besparing

2025
Behov tkr

Åtgärder/
besparing

10129

70

2.

5277

1000

3.

8497

8794

9090

4.
5.
Totalt

13590
1500
38867

21666
1530
48544

22986
1560
50841

Netto

37867

1000

1500

6488

7076

1500

47044

2000

2000

48841

Mall framtida investeringar
Nämndens investeringsram enligt KF i tkr är: 510
OBS! Vid eventuell begäran om utökad investeringsram ska investeringskalkyl bifogas.

1
2
3
4

Investering utöver
KF´s fastställd
investeringsram
Upphandling av
verksamhetssystem
Vårdsängar
Taligenkänning
Återställande av
säboavdelning

Planerad
resursåtgång
2023 (tkr)
4622

Planerad
resursåtgång
2024 (tkr)

Planerad
resursåtgång
2025 (tkr)

0

0

100
200
0

100
200
200

100

Påverkan
driftbudget,
+/- tkr/år

200

Datum:
Namn:
Nämnd/Förvaltning/Område:

71

vingaker.se

Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

Sn §

59 (x)

SN 2021/313

Delrapport – att sluta med delade turer inom ÄO och FHO
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden tar del av en delrapportering kring uppdraget att sluta med delade turer
inom Äldreomsorgen (ÄO) och Funktionshinderomsorgen (FHO). Ytterligare en rapport
kommer till Socialnämndens sammanträde den 21 juni som planerat.
Arbetsgruppen har tagit fram två olika förslag på nya schema. De ser lite olika ut men
innebär bland annat:
- På en fyra veckors period försvinner i genomsnitt en av två delade turer.
- På de fyra avdelningarna blir det på fyra veckor 98 resurspass
- Tredagarsledigheterna i schemat försvinner.
Beslutsunderlag
Delrapport – 2022-04-06

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (2)
Socialnämnden
Datum

2022-04-06
Vår handläggare

Dag Wallströmer

Klicka eller tryck här för att ange text.
Dag.Wallstromer@vingaker.se
Vår beteckning

Rapport 1 angående uppdraget att utfasa de delade
turerna
Sammanfattning av vidtagna aktiviteter
Förvaltningen valde att välja ut demensenhetens 4 avdelningar på Humlegården som
pilotprojekt för att se vad som går att åstadkomma med ett tillskott på 3 miljoner kr.
En arbetsgrupp bestående av chef, ledningsstöd, ekonom, schemaadministratör och
kommunal har bildats.
Gruppen har ställt frågor till ett antal kommuner och har haft kontakt med Gnesta
och Flen.
I Gnesta är de delade turerna borta men de har inte önskad sysselsättningsgrad utan
anställer personal på den sysselsättningsgrad som behövs för att täcka schemat. På
varje avdelning finns 2-3 heltider och resten är deltider.
I Flen får personalen välja mellan att arbeta delad tur var tredje helg eller att arbeta
varannan helg.
Kommunal centralt säger sig inte kunna visa upp någon kommun som ett bra
exempel på någon som lyckats.
Arbetsgruppen har tagit fram två olika förslag på nya schema. De ser lite olika ut men
innebär bland annat:
• På en fyra veckors period försvinner i genomsnitt en av två delade
turer.
• På de fyra avdelningarna blir det på fyra veckor 98 resurspass
• Tredagarsledigheterna i schemat försvinner.
Handlingsplan
Extern hjälp i form av schemakonsulterna Schemagi anlitas för att klargöra vad som
är möjligt med våra förutsättningar dvs önskad sysselsättningsgrad, ej täcka schema
med timvikarier och ej arbeta oftare än varannan helg. De arbetar med uppdraget
under april och maj. Särskilt statsbidrag är sökt för konsultdelen och kommer
förhoppningsvis att finansiera denna.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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2 (2)
Parallellt arbetar arbetsgruppen med hur den extra personaltiden ska kunna
utnyttjas så bra som möjligt. Hur arbetsuppgifter kan omfördelas över dygnet.
Efter detta tas ett exempel på schema fram och utifrån detta genomförs en riskanalys
på arbetsplatsträffar.
Innebär att de nya förutsättningarna kan börja gälla tidigast från den schemaperiod
som börjar 10 oktober.

Dag Wallströmer
Socialchef
Vingåkers kommun
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

60 (x)

Sn §

Studiebesök hos socialtjänsten på Island
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen informerar om sitt studiebesök på Island.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

Sn §

61 (x)

SN 2022/115

Erbjudande från SKR om utvecklingsarbete kring
socialtjänstens verksamhetssystem
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Det här är ett erbjudande från SKR gällande ett kommungemensamt utvecklingsarbete
kring socialtjänstens verksamhetssystem. SKR kommer driva arbetet i samverkan med
Adda (tidigare Kommentus) och Inera.
Kommunerna efterfrågar nationellt stöd i utvecklingsarbetet med verksamhetssystemen
för hela socialtjänsten, inklusive kommunal hälso- och sjukvård. Det är en nyckelfråga i
arbetet med att digitalisera verksamheterna.
I dagsläget tillgodoser inte socialtjänstens verksamhetssystem kommunernas behov.
Bland annat finns brister i användarvänlighet, effektivitet, kommunikation till brukare
och andra huvudmän samt integration till andra system och tjänster. Utöver det upplever
många kommuner att samarbetet med leverantörerna är bristande, och att befintliga
avtal är kostnadsineffektiva.
För att komma tillrätta med problemen behöver kommunerna samarbeta kring bland
annat gemensamma krav och informationsmodeller. SKR-koncernen erbjuder sig att
tillsammans med kommuner, myndigheter och leverantörer ansvara för ett sådant arbete.
Beslutsunderlag
Erbjudande om utvecklingsarbete kring socialtjänstens verksamhetssystem, 2022-03-31

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PM
2022-03-31

Avsändare:
Åsa Furén-Thulin, sektionschef
Sektionen för socialtjänst,
Sveriges kommuner och regioner

Vårt ärendenr:

22/00460

Erbjudande om utvecklingsarbete kring
socialtjänstens verksamhetssystem

Sammanfattning
Det här är ett erbjudande från SKR gällande ett kommungemensamt
utvecklingsarbete kring socialtjänstens verksamhetssystem. SKR kommer
driva arbetet i samverkan med Adda (tidigare Kommentus) och Inera.
Kommunerna efterfrågar nationellt stöd i utvecklingsarbetet med
verksamhetssystemen för hela socialtjänsten, inklusive kommunal hälsooch sjukvård. Det är en nyckelfråga i arbetet med att digitalisera
verksamheterna.
I dagsläget tillgodoser inte socialtjänstens verksamhetssystem
kommunernas behov. Bland annat finns brister i användarvänlighet,
effektivitet, kommunikation till brukare och andra huvudmän samt
integration till andra system och tjänster. Utöver det upplever många
kommuner att samarbetet med leverantörerna är bristande, och att
befintliga avtal är kostnadsineffektiva.
För att komma tillrätta med problemen behöver kommunerna samarbeta
kring bland annat gemensamma krav och informationsmodeller. SKRkoncernen erbjuder sig att tillsammans med kommuner, myndigheter och
leverantörer ansvara för ett sådant arbete.
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Bakgrund och målbild
Behovet av att digitalisera socialtjänsten har blivit allt större och förväntas
växa ytterligare. Det beror bland annat på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

invånarnas förändrade förväntningar
behov att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö
ökade krav på effektivisering
omställning till God och nära vård, (personcentrerad vård och
omsorg)
krav på att dela information med andra aktörer såsom statliga
myndigheter, regioner och andra samarbetspartner
översyn av socialtjänstlagen (Framtidens socialtjänst)
styrningen mot en kunskapsbaserad socialtjänst
möjlighet till sammanhållen journalföring mellan hälso- och
sjukvård och äldre- och funktionshindersomsorg
myndigheters krav på digital inlämning av information

Verksamhetssystemen är idag uppbyggda efter respektive kommuns
önskemål, vilket gör att definitionen av ett verksamhetssystem varierar
mellan olika kommuner och ibland mellan förvaltningar i samma kommun.
En gemensam nämnare är dock att de är byggda mer eller mindre som
slutna system. Det gör dem svåra att integrera med andra tjänster och
system, och vid byte av leverantör är det både komplicerat och kostsamt att
migrera data. När nya tjänster köps in blir de i många fall informationsöar
som har svårt att utbyta data med verksamhetssystemet.
SKR har sedan 2019 arbetat med att stödja kommunerna i moderniseringen
av verksamhetssystemen i ett beställarnätverk och en beställargrupp
tillsammans med deltagande kommuner. Finansiering har huvudsakligen
skett via innovationsmedel från Vinnova. Projektet har publicerat flera
vägledningar som stöd för kommunernas upphandling och utveckling, samt
utrett förutsättningarna för arbetet framåt. Det är inte möjligt att inom en
kort tidsperiod realisera hela den stora modernisering av
verksamhetssystemen som efterfrågas. Det är däremot möjligt att
genomföra förbättringar både på kort och lång sikt.
Målbild: Ett modernt verksamhetssystem
Ett modernt, digitalt verksamhetsstöd är inte ett enda system, utan ett
ekosystem av olika system och informationskällor som fungerar väl
tillsammans. Funktioner som ingår i nuvarande verksamhetssystem
behöver brytas ut till olika moduler för att kommunen ska kunna byta ut
delar och anpassa efter verksamheternas olika behov.
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Målbilden kräver samtidigt att det finns standarder som beskriver hur det
tekniska utbytet av information mellan system ska gå till. Det förutsätter
också att kommunerna använder ett gemensamt språk i systemen.
Ett fungerande ekosystem med ett enat språk och tekniska standarder
möjliggör effektivt informationsutbyte mellan kommuner, regioner och
andra myndigheter.

Anledningen till ett erbjudande från SKR
För att nå målbilden på lång sikt, men också skapa kortsiktig nytta, krävs
ett samordnat arbete mellan Sveriges kommuner. SKR erbjuder sig att leda
arbetet tillsammans med Adda och Inera.
Erbjudandet omfattar de första tre åren av ett långsiktigt arbete.
En viktig framgångsfaktor är att genomföra arbetet i nära samarbete med
systemleverantörerna. Projektet kommer även samordnas med andra
närliggande uppdrag och projekt inom SKR, Inera och Adda, samt på
nationell nivå, till exempel arbetet med kunskapsstyrning inom
socialtjänsten och lanseringen av Säker digital kommunikation (SDK).

Projektets leveranser
Det arbete som har drivits inom ramen för beställarnätverket och
beställargruppen har lett fram till slutsatsen att projektets fokus för de
närmaste tre åren bör vara följande:
•

•

Ta fram gemensamma krav för upphandling och
leverantörsdialoger
Målet är att förtydliga socialtjänstens behov gentemot
leverantörerna och stötta kommunerna att ställa samstämmiga krav
– både i upphandlingar och i utvecklingsdialoger inom befintliga
avtal. Kraven utgår från både befintliga och kommande behov och
stäms av med leverantörerna för att få största möjliga genomslag
vid leveransen. Kraven publiceras löpande i delmängder, med
prioritering kring bland annat utdata och statistik, arkiv och
gallring, informationssäkerhet, kommunal hälso- och
sjukvårdsdokumentation, kommunikation med invånare (etjänsteintegrationer).
Samordna leverantörer i syfte att skapa tekniska standarder
Målet är att stödja systemleverantörerna att utveckla
standardiseringar för att främja informationsutbyte mellan system i
ekosystemet, men också att underlätta migrering vid byte av system.
Ett exempel på aktivitet är att utveckla APIer för att förbättra utdata
till rapport- och analyssystem.
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Här ingår också att etablera löpande dialoger på ledningsnivå med
leverantörer och branschorganisationer för att lösa olika
utmaningar.
Rekommendationer för ökad standardisering mellan
kommuner
Målet är att möjliggöra samstämmiga krav och standardisering i
systemen genom att ta fram rekommendationer kring vilka
informationsspecifikationer och begreppsmodeller som en kommun
bör använda. Standardisering kräver också beskrivningar av hur
vissa funktioner ska implementeras. Ett exempel på aktivitet är att
göra urval från Socialstyrelsen term- och begreppsbank.

Ambitionen är att kommunerna tillsammans ska bli en stark och tydlig
beställare vilket bidrar till en kostnadseffektiv utveckling av
verksamhetssystemen.

Vinster för kommuner
Projektet bidrar till att hantera följande problem- eller utvecklingsområden
i kommunerna:
•
•
•
•
•
•

Underlätta uttag och analys av data för verksamhetsutveckling och
jämförelser
Förbereda systemen för nya socialtjänstlagen och ökad möjlighet
till icke behovsprövade insatser.
Förbättra implementeringen av Barns behov i centrum (BBIC) och
Individens behov i centrum (IBIC) i systemen.
Informationsdelning i enlighet med den kommande lagstiftningen
om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Implementering av Säker digital kommunikation (SDK) som gör
det möjligt att skicka och ta emot information direkt i systemen utan
att behöva exportera till/från en separat meiltjänst.
Öka nyttan av e-tjänster och möjliggöra mer automatiserade
processer.

För alla kommuner bidrar projektet till att verksamhetssystemen blir
bättre på att byta information med andra system. Projektet möjliggör också
på sikt ett mer modulärt ekosystem, där kommunen kan upphandla de
system och tjänster som de ser är bäst för varje process.
För kommuner som är i upphandling blir vinsterna med projektet bland
annat färdiga baskrav. Kraven är gemensamma, avstämda mot
kommunernas behov, långsiktiga nationella strategier samt leverantörerna.
För kommuner som har ett befintligt avtal bidrar framtagna krav i den
löpande avtalsdialogen och utvecklingen av kommunens befintliga system.
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Dessutom minskar den enskilda kommunens kostnader för utveckling och
nya funktioner, eftersom projektet bidrar till att vissa saker löses
gemensamt. Exempel på sådana frågor är hur systemen bäst implementerar
stöd för den nya lagstiftningen om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation, eller Säker digital kommunikation (SDK).

Särskilda vinster för kommuner som deltar i projektet
Kommuner som deltar i projektet och skriver under detta erbjudande
medverkar aktivt i arbetets styrning, prioritering och genomförande.
Kommunen får även direkt stöd av projektets specialister för att bäst kunna
använda de framtagna baskraven i sina upphandlingar och i dialogen med
befintliga leverantörer om vidareutveckling.

Kostnad och finansiering
För att kunna leverera i enlighet med erbjudandet beräknas projektet
behöva en finansiering om minst 15 miljoner kronor under åren 2023 till
2025, det vill säga 5 miljoner kronor per år. Mest kostnadsdrivande är
uppdraget att utveckla tekniska standarder. Omfattningen av den leveransen
kommer därför behöva anpassas efter hur stor finansiering projektet får.
Varje kommun som accepterar erbjudandet finansierar projektet med 1 kr
per invånare och helår. Kommunerna kan med fördel nyttja statsbidrag som
är i linje med projektet mål, till exempel Nära vård eller äldresatsningen
kring välfärdsteknik.
Medlen kommer bland annat gå till att anlita experter inom upphandling,
juridik, informatik, IT-arkitektur, statistik och informationssäkerhet. I de
fall kommuner bidrar med kompetens till projektet, så kommer dessa att
ersättas, förutsatt att arbetstid per månad motsvarar minst 20 procent.
SKR-koncernen kommer att ta ställning till om projektet är genomförbart
baserat på hur stor del av finansieringsbehovet som deltagande kommuner
täcker. Beslut om att inleda arbetet kommer inte att tas förrän finansiering
är säkrad.
Om för få kommuner ansluter kommer det föreslagna projektet inte att
genomföras eftersom det saknas både resurser och tillräcklig
påverkanskraft för att åstadkomma önskad förändring.
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Beslut om att acceptera erbjudandet är bindande och ska vara
inskickat senast den 1 juni 2022
Vid frågor, kontakta Klas Nilsson, projektledare SKR:
klas.nilsson@skr.se, 08 – 452 73 79

Kommunens svar
Att underteckna det här erbjudandet innebär att kommunen binder sig till
att medfinansiera det beskrivna projektet.
Fakturering sker årsvis under första kvartalet. Antal kommuninvånare utgår
från föregående decembers befolkningsstatistik från SCB.
☐ Vår kommun avser medfinansiera projektet år 2023 med 1 kr per
kommuninvånare
☐ Vår kommun avser medfinansiera projektet år 2024 med 1 kr per
kommuninvånare
☐ Vår kommun avser medfinansiera projektet år 2025 med 1 kr per
kommuninvånare
Anslutande organisation
Kommun:
Underskrift namnteckning:
Namnförtydligande:
Titel:
Telefonnummer:
E-post:
Underskriftsdatum:
Referenskod för faktura:
Fakturaadress:

Ifylld och undertecknad avsiktsförklaring scannas och skickas till
info@skr.se senast 2022-06-01.
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

Sn §

62 (x)

SN 2022/113

Ansökan till Kommundelegationen - tillfälligt stöd till vissa
enskilda kommuner och regioner för att dessa ska få en
ekonomi i balans
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen att medel skulle avsättas för ett
tillfälligt stöd till vissa enskilda kommuner och regioner för att dessa ska kunna vidta
åtgärder för att få en ekonomi i balans och på sikt en god ekonomisk hushållning.
Regeringen avsåg att i så fall inrätta en kommundelegation som skulle besluta om
stödet. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag.
Regeringen har sedan beslutat om en förordning om ett tillfälligt statsbidrag för
kommunala åtgärder för en ekonomi i balans, och att ett särskilt beslutsorgan,
Delegationen för kommunal ekonomi i balans, ska finnas inom Kammarkollegiet för
att pröva frågor enligt förordningen.
Det är 25 kommuner och 13 regioner som kan ansöka om medel enligt förordningen.
Det totala belopp som kan betalas ut är 750 mkr. Ansökan till Kommundelegationen har
skickats in av Kommunstyrelsen, se bifogat beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag - Ks § 71/2022
Tjänsteutlåtande, 2022-02-23
Ansökan till Kommundelegationen
Kalkylbilaga ansökan till Kommundelegationen
Kommunens ekonomiska läge

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

.

~~

Vingåkers
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

.

2022-03-28

73 (91)

KS 2022/114

Ks § 71

Ansökan till Kommundelegationen
Kommunstyrelsens beslut
I. Kommunstyrelsen beslutar bifogad ansökan och skickar den till
Kommundelegationen.
Sammanfattning av ärendet
I budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21: I utg.omr. 25 avsnitt 2.7.4) föreslog
regeringen att medel skulle avsättas för ett tillfälligt stöd till vissa enskilda kommuner
och regioner för att dessa ska kunna vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans och
depå sikt en god ekonomisk hushållning. Regeringen avsåg att i så fall inrätta en
kommundelegation som skulle besluta om stödet. Riksdagen beslutade i enlighet med
regeringens förslag (bet. 2020/21 :FiU3, rskr. 2020/21: 151 ).
Regeringen har sedan beslutat om en förordning om ett tillfälligt statsbidrag för
kommunala åtgärder för en ekonomi i balans, och att ett särskilt beslutsorgan,
Delegationen för kommunal ekonomi i balans, ska finnas inom Kammarkollegiet för
att pröva frågor enligt förordningen.
Det är 25 kommuner och 13 regioner som kan ansöka om medel enligt förordningen.
Det totala belopp som kan betalas ut är 750 mkr. Ansökan till Kommundelegationen
ska vara inlämnad senast den 31 mars 2022. Bifogat detta tjänsteutlåtande finns
förvaltningens förslag till ansökan.
Yrkande
Anneli Bengtsson (S) yrkar på en redaktionell ändring i beslutsmeningen att
Kommunstyrelsen beslutar bifogad ansökan och skickar den till
Kommundelegationen.
Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslag till beslut med Anneli
Bengtssons (S) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.
Besluts underlag
Tjänsteutlåtande 2022-02-23
Ansökan till Kommundelegationen
Kalkylbilaga ansökan till Kommundelegationen
Kommunens ekonomiska läge
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Tid och plats
Måndagen den 28 mars 2022, kl. 13: 10-17:30 i Stora Salen, Åbrogården i Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Anneli Bengtsson (S)
Roger Larsson (M)
Monica Granström (S)
Robert Skoglund (S)
Ing-Mari Frössevi (C)
Håkan Östlund (MP)
Robert Davidsson (C)
Pierre Szabo (M)
Tiina Rokka (V)
Lars-Göran Karlsson (SD)
Jan Karlsson (SD)

Erika Rask (S)
Glenn Christensen (S)
Hans Jonsson (SD)

Övriga deltagare
RalfHedin, kommunchef§§ 61-84
Susanne Jaktlund, samhällsbyggnadschef §§ 61-84
Nellie Jonasson, nämndsekreterare § § 61-84
Anna Olsson, nämndsekreterare §§ 61-84
Regina Westas Stedt, samhällsstrateg § § 61-64
Elin Höghielm, ekonomichef§ 68
Josefin Frank, nämndsekreterare § 65
Dag Wallströmer, socialchef§ 67
Elin Pettersson, kultur- och fritidschef § 68
Lina Ljungqvist, trafikingenjör§ 68
Britt-Marie Jogbring, skolskjutshandläggare § 68

Paragrafer

61-69, 71-84

Protokollet är justerat

2022-03-30

Sekreterare

Ordförande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-03-28

Datum för anslagsuppsättande

2022-04-01

Datum för anslagsnedtagande

2022-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign
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Nellie Jonasson
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-02-23
Handläggare

Ralf Hedin
0151-19261
ralf.hedin@vingaker.se
Diarienummer

KS 2022/xxx

Ansökan till Kommundelegationen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
Kommunstyrelsen att
1. Kommunstyrelsen beslutar bifogad ansökan till Kommundelegationen.
Sammanfattning av ärendet
I budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 25 avsnitt 2.7.4) föreslog
regeringen att medel skulle avsättas för ett tillfälligt stöd till vissa enskilda kommuner
och regioner för att dessa ska kunna vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans och
på sikt en god ekonomisk hushållning. Regeringen avsåg att i så fall inrätta en
kommundelegation som skulle besluta om stödet. Riksdagen beslutade i enlighet med
regeringens förslag (bet. 2020/21:FiU3, rskr. 2020/21:151).
Regeringen har sedan beslutat om en förordning om ett tillfälligt statsbidrag för
kommunala åtgärder för en ekonomi i balans, och att ett särskilt beslutsorgan,
Delegationen för kommunal ekonomi i balans, ska finnas inom Kammarkollegiet för
att pröva frågor enligt förordningen.
Det är 25 kommuner och 13 regioner som kan ansöka om medel enligt förordningen.
Det totala belopp som kan betalas ut är 750 mkr. Ansökan till Kommundelegationen
ska vara inlämnad senast den 31 mars 2022. Bifogat detta tjänsteutlåtande finns
förvaltningens förslag till ansökan.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningsgruppen.
Avstämning med andra förvaltningar:
☒ Kommunledningsförvaltningen
☒ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☒ Barn- och utbildningsförvaltningen
☒ Socialförvaltningen
☐ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen menar att det är mycket angeläget att kommunen lämnar in en väl
grundad ansökan till Kommundelegationen. En beviljad ansökan skulle ge kommunen
en möjlighet att strukturera om arbetet till ett större fokus på sociala investeringar som
ger en ekonomi i balans och en långsiktigt god ekonomisk hushållning.
Ekonomiska konsekvenser
Att skicka in ansökan innebär inga kostnader. Beviljas ansökan får kommunen en unik
möjlighet att ställa om verksamheten så att den långsiktiga ekonomin blir bättre.
Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Ansökan till Kommundelegationen

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Ralf Hedin
Kommunchef
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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.

En beviljad ansökan skulle ge kommunen en
unik möjlighet till en långsiktigt god
ekonomisk hushållning.

Beviljas ansökan blir kommunens
möjligheter att arbeta för det här målet
väsentligt bättre.

Beviljas ansökan blir kommunens
möjligheter att arbeta för det här målet
väsentligt bättre.

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]"

Beviljas ansökan blir kommunens möjligheter att
arbeta för det här målet väsentligt bättre.
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Beviljas ansökan blir kommunens möjligheter att
arbeta för det här målet väsentligt bättre.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Beviljas ansökan blir kommunens möjligheter att
arbeta för det här målet väsentligt bättre.

"[Klicka och skriv]"

Beviljas ansökan blir kommunens möjligheter att
arbeta för det här målet väsentligt bättre.

"[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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1

Inledning

Den i särklass mest effektfulla åtgärd som Vingåkers kommun kan vidta för att främja
en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning är att, bildligt uttryckt, hjälpa
de Vingåkersbor som vill att ta ett steg uppåt på den socioekonomiska trappan. Mer
konkret innebär det bättre skolresultat och egen försörjning. Det här är redan en viktig
del av kommunens arbete men mer kan och bör göras. Ofta handlar det om åtgärder
som kostar initialt och får effekt först på lite sikt och därför är det svårt att inom den
befintliga budgeten prioritera dessa åtgärder i förhållande till mer brådskande behov.
Några exempel som visar utmaningarna för kommunen:
-

Endast två kommuner i landet har en högre andel invånare i åldern 16-24 år
som varken studerar eller arbetar än Vingåker.
Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram är
den 7:e lägsta i landet.
Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ligger 10 procentenheter
under genomsnittet för riket.
Andelen barn och unga som lever i ekonomiskt utsatta hushåll var år 2019
19,2 %, vilket var den 6:e högsta siffran i landet.

Trots att kommunen är relativt liten visar bland annat Segregationsbarometern som
produceras av Delmos, Delegationen mot segregation, att Vingåker är en tydligt
segregerad kommun där ett område utmärker sig vad gäller låga inkomster, hög andel
utrikes födda, hög andel hyresrätter, högre ohälsa och en markant överrepresentation
vad gäller ekonomiskt bistånd. De sista tio åren har segregationen dessutom
fördjupats, antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har mer än fyrdubblats och andelen
av dem som är bidragsberoende som har ett långvarigt behov har ökat från något
enstaka hushåll till nära 53 % av bidragshushållen 2020. Av den vuxna befolkningen
var 3,2 % långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd, vilket är den 4:e högsta andelen
i landet. För att motverka segregationen och dess negativa effekter på invånare och
samhälle krävs en mängd åtgärder på kort och lång sikt inom förskola, skola,
arbetsmarknad, vuxenutbildning, samhällsinformation, demokrati, samhällsplanering
etc.
Den här situationen leder till lägre skattekraft och tvingar fram en högre skattesats
samtidigt som behoven i form av stödinsatser inom socialtjänst och utbildning är
högre än för andra kommuner.
Utöver de ekonomiska vinsterna för kommunen skulle åtgärder som motverkar
förhållandena som beskrivs ovan också bidra väsentligt till andra viktiga värden i
Vingåkersbornas livskvalitet, inte minst den psykiska hälsan.
Högre utbildningsnivå för Vingåkersborna generellt skulle dessutom göra att en större
andel av organisationens chefer och specialister kan rekryteras lokalt. Det minskar
antalet anställda som pendlar och eftersom de som pendlar allmänt sett byter jobb
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oftare för att komma närmare bostaden skulle denna förändring sänka de kostnader
som följer av hög personalomsättning.
Förslagen nedan syftar till att strukturera om kommunens arbete till att bli mer inriktat
på sociala investeringar, i syfte att få en långsiktigt god ekonomisk hushållning.
En beviljad ansökan skulle innebära en bred och samlad satsning som berör i stort sett
hela kommunen eftersom i princip alla verksamheter kan bidra till förbättrade
skolresultat och ökad egenförsörjning. I beskrivningen nedan är åtgärderna sorterade
efter vilken nämnd som har det primära ansvaret.

2

Socialnämnden

Socialnämndens stora utmaningar är en spegel av kommunens utmaningar. Samtidigt
som det saknas utbildad personal till många verksamheter är arbetslösheten stor och
många är långvarigt beroende av försörjningsstöd. Personalbristen kommer att
accelerera betydligt i takt med att antalet äldre med vårdbehov bedöms öka med 50 %
under de kommande 10 åren.
Utbildningsnivån i kommunen är låg och utbildningsnivån bland de nyanlända är lägre
än vad den är för nyanlända i andra kommuner i länet och i landet. Det behövs därför
åtgärder på kort och lång sikt som bryter utanförskapet för dagens vuxna, oavsett
etnicitet, och deras barn. Aktiviteterna inom socialnämndens område syftar alla till att
möta behovsutvecklingen inom demografin kostnadseffektivt, att minska
utanförskapet och kostnaderna för detta.

2.1

Insatser för att förbättra kunskaper i svenska för att göra
utrikes födda anställningsbara i vård och omsorg

Minskar personalomsättning, minskar risken för att behöva tillgripa inhyrning av
baspersonal, minskar utanförskap och kostnader för försörjningsstöd för de som
anställs. En viktig effekt av denna kompetenshöjning är också att fler arbetsmoment
kan göras av all personal vilket innebär en bättre effektivitet. Vi ser framför oss en
ökad arbetsdelning i vården. I hemtjänsten beräknas den ge en minskad effektivitet på
20 % och på särskilt boende med 10 %. Det motsvarar med dagens personalkostnader
5 945 tkr i hemtjänsten och 5 078 tkr i särskilt boende.
• En tjänst behövs för en utökad och förlängd introduktion av nyanställda, för
att genomföra språktest och göra kompetensbedömningar. 700 tkr/år inkl.
omkostnader för test etc.
• Utökad introduktion med två veckor per nyanställd. Anställningsbehov cirka
50 personer per år innebär 100 veckor vilket motsvarar cirka två heltidslöner.
840 tkr/år.
• För att få en fortsatt språkutveckling i yrkessvenska behövs
handledare/mentorer med speciell kompetens för detta. 20 språkmentorer
motsvarar en/arbetsplats ges 2 timmar i veckan för uppdraget vilket ungefär
motsvarar en heltidstjänst eller 480 000 kr/helår. Inledningsvis krävs en
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utbildning för mentorerna på 3 dagar vilket ger en vikariekostnad på 120 000
kr och en utbildningskostnad på 50 000 kr.
Besparingarna blir på ekonomiskt bistånd, uppskattningsvis för 10 hushåll och en årlig
besparing på cirka 1 200 tkr, samt att kommande merkostnader för ineffektivitet kan
halveras dvs cirka 5 500 tkr innan hänsyns tas till volymökningar på grund av fler
äldre invånare.

2.2

Delad arbetsterapeuttjänst med
samhällsbyggnadsförvaltningen för bostadsanpassningar

Vingåker har under en lång rad av år haft exceptionellt höga kostnader för
bostadsanpassningar. Med ökat antal äldre kan dessa förutses öka än mer. Det är
samhällsekonomiskt viktigt att de anpassningar som görs underlättar individens
självständighet och minskar behov av omvårdnadsinsatser på ett så kostnadseffektivt
sätt som möjligt. En arbetsterapeut kan bedöma om en bostadsanpassning, ett
hjälpmedel eller en rehabiliterande träning är den bästa insatsen för individen. Vi är
övertygade om att insatsen efter tre år är mer än självfinansierande bara vad gäller
bostadsanpassningar och starkt kommer att bidra till minskade kostnader de
kommande åren för hemtjänst och särskilt boende. Kostnad cirka 750 tkr/år. Besparing
i förhållande till om inget görs utifrån demografin: 10 % på hjälpmedel dvs 200 tkr,
En heltidstjänst i hemtjänsten dvs 600 tkr, 15 % på bostadsanpassningar dvs cirka 420
tkr.

2.3

Ökad kunskap om vård av demenssjuka

Vingåker har som alla kommuner särskilda avdelningar på äldreboendet för
demenssjuka. Kommunen var också tidiga med en framgångsrik hemtjänstgrupp riktad
mot gruppen med demenssjukdom. Utvecklingen är tydlig att en allt större del av de
boende på särskilt boende har en uttalad demensproblematik samtidigt som gruppen
med demenssjukdom ökat kraftigt även i hemtjänsten. I en situation där nästan alla
boende på särskilt boende är dementa försvinner poängen med speciella
demensenheter. Är det brist på platser blir det också ett problem att matcha rätt
brukare till rätt boendeavdelning/rätt hemtjänstgrupp. Vi avser därför att
kompetensutveckla all personal i äldreomsorgen inom demensvård för att uppnå en
effektivare resursanvändning och minska kostnadsökningarna. 220 anställda som ges 3
dagars fortbildning/år blir 660 utbildningsdagar/år som behöver besättas med vikarie.
660*8 timmar*244 kr=1 288 tkr/år. Tillkommer en tjänst som handledare
utbildningsorganisatör 680 tkr/år och utbildningskostnad 600 tkr/år. Besparingen
ligger i ett effektivare utnyttjande av främst platser i särskilt boende som gör att
öppnande av nya avdelningar skjuts framåt. Årlig effekt av att en avdelning mindre är
öppen är 7000 tkr

2.4

Insatser mot försörjningsstöd

Från 2011 till 2020 nästintill 5 dubblades kostnaderna för försörjningsstöd. Antalet
aktuella hushåll ökade kraftigt och antalet långvariga hushåll ökade än mer. Cirka 75
% av hushållen är utrikes födda och dessa har i regel en mycket låg
utbildningsbakgrund. Med bristande kunskaper i svenska språket hamnar de också
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utanför arbetsförmedlingens och deras upphandlade utförares uppdrag. Kommunen
vill under treårsperioden arbeta mycket kraftfullt med denna grupp med lämpliga
utbildningsinsatser, med coachning och kontakter med arbetsgivare utifrån
arbetsgivarnas behov av arbetskraft och bidragshushållens erfarenhet och
kompetenser.
• 1 arbetsmarknadscoach. 600 tkr/år.
• 1 Företagskoordinator. 600 tkr/år
• 1 utbildningssamordnare 600 tkr/år
• Yrkesutbildningar och andra kompetenshöjande åtgärder 750 tkr/år
Beräkningen är att antalet bidragshushåll och därmed utbetalningarna kan halveras
vilket från 2025 och framåt ger en nettobesparing på cirka 8000 tkr.

2.5

Gemensam verksamhet BOU och ifo för att jobba
långsiktigt med skolnärvaro

Utbildningsnivån i kommunen är ovanligt låg. Samtidigt är skolresultaten för dagens
skolelever också svaga. Förutsättningarna försämras ytterligare av att en mindre grupp
elever har mycket låg närvaro. Socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen
vill genomföra en gemensam satsning på ökad skolnärvaro. Fullgjord skolgång är den
starkast beforskade friskfaktor som finns. Med fullgjord utbildning ökar möjligheterna
drastiskt till ett liv i innanförskap och självförsörjning, till bättre hälsa och delaktighet
i samhällslivet. Risken för placeringar minskas.
Ett gemensamt team med två tjänster till en kostnad av 1 500 tkr/år.
Besparing är: Minskning av en familjehemsplacering/år 450 tkr, 2 färre elever som går
ett extra gymnasieår 250 tkr, 3 barnutredningar per år som ej behöver göras 150 tkr, på
sikt 5 unga vuxna per år som ej behöver ekonomiskt bistånd 540 tkr, 2 unga per år
som ej behöver delta i ungdomsprojekt 300 tkr, summa 1 690. Tillkommer gör
besparingar hos arbetsförmedling, försäkringskassa, kriminalvård etc.

2.6

Kontaktgruppsverksamhet

Under något år har Individ- och familjeomsorgen testat en helt ny verksamhet, en
kontaktgrupp för barn som alternativ till individuella kontaktpersoner/kontaktfamiljer.
Det hela har slagit mycket väl ut och det finns ett stort intresse av att utöka
verksamheten med en grupp till för mellanstadiebarn och en grupp för tonåringar. Vi
tror att detta kan motverka behovet av framtida placeringar av barn- och unga, kan
bidra positivt till bättre skolnärvaro och bättre skolresultat och på lång sikt minska
risken för utanförskap och missbruk.
Kostnad för två stycken handledare per grupp 150 tkr samt omkostnader 50 tkr. Totalt
400 tkr för två nya grupper.
Besparingar: individuella kontaktpersoner 10 st a 1500 kr/månad dvs 180 tkr, en färre
familjehemsplacering per år 450 tkr, två barnutredningar färre per år 100 tkr, en färre
gymnasieelev som behöver ett fjärde år 120 tkr. Totalt 850 tkr.
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2.7

Föräldrautbildning/Föräldrastöd

Vingåkers kommun har under ett antal år haft en mycket kraftig ökning av antalet
orosanmälningar om barn som riskerar att fara illa. Under 2021 innebar det också en
mycket kraftig ökning av antalet placeringar i familjehem och på institution. Det var
också flera fall av en ny typ ärenden med ungdomar som begick grova brott som råd
och misshandel. För att minska risken för en fortsatt ogynnsam utveckling är
samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar avgörande. Kommunen har på
försök drivit en omfattande verksamhet med föräldrastödsprogam efter
evidensbaserade metoder. Såväl sådana som riktar sig till alla föräldrar och sådana
som riktar sig till barn i någon form av riskzon. Genom integrationsenheten har
programmen dessutom getts på ett halvdussin olika språk. Projektfinansieringen från
länsstyrelsen har nu upphört. För att kunna återuppta verksamheten krävs finansiering.
Föräldrastödet är en viktig pusselbit i att förbättra skolresultat för samtliga elever i
kommunen och som på sikt bidrar till minskade kostnader och minskat utanförskap.
Kostnad för utbildning av och ersättning till gruppledare, samordning och planering
520 tkr/år.
Besparingar: 10 färre barnutredningar per år 500 tkr, 1 familjehemsplacering mindre
per år 450 tkr, 1 gymnasieelev färre som behöver ett 4:e gymnasieår 120 tkr, 6
månader mindre institutionsplacering enligt LVU per år 900 tkr. Totalt 1970 kr/år

2.8

Stödboende för missbrukare för att undvika LVM, ökad
kompetens inom missbruksvården

Kommunen ser en relativt kraftig ökning av missbruk bland personer med psykiska
funktionshinder. Det är en för kommunen delvis ny brukargrupp och den består till en
del av personer som kommit till kommunen genom så kallad social dumpning.
Vårdkostnaderna kan snabbt bli mycket höga på dessa individer utan att det nås
bestående resultat. Det finns idag ett tydligt behov av att inrätta ett specialiserat
boende för gruppen med en personalgrupp med kompetens för uppdraget. 4 900 tkr/ år
för 8 tjänster, lokal etc. Det motsvarar kostnaden för 2,5 årsplaceringar på LVM hem
till lägre dygnskostnaden eller 1 årsplacering till den högre dygnskostnaden på LVM
institution.

2.9

2.1
2.1

Sammanställning, Socialnämnden i tkr
Insats

2022

2023

2024

Tjänst för
språktest och
introduk-tion
Introduktionstid

550

700

710

840

850

870

Årlig
netto
besparing
från och
med 2025
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2.1

Språkmentor
er

326

470

470

2.1
2.2

totalt

1716

2020

2050

Arbetsterape
ut för
bostadsanpassningar
Utbildning i
demensvård
Arbetsmarkn
ads-coach
Företagskoor
dinator
Utbildningssamordnare
Yrkesutbildn
ingar

400

750

760

5650
460

2 288

2 568

2 568

4432

400

600

610

400

600

610

400

600

610

500

750

750

totalt

1700

2550

2580

Team för
skolnärvaro
Kontaktgruppsverksamhet
Föräldrastöd
Stödboende
för
missbrukare
Totalt

750

1500

1 500

5 820
190

300

400

400

450

520
2000

520
4 900

520
5 000

1450
500

9 674

15 208

15 378

18 952

2.3
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3

Barn- och utbildningsnämnden

3.1

Språksatsning

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom
språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur
andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att
kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådning, generationer och
språk möts (Läroplan för grundskolan, LGR 11).
Under flera år har Vingåkers skolor i sina analyser av resultaten sett att brister i
svenska språket – oavsett om man är nyinvandrad eller infödd med torftigt ordförråd –
medför att flera av kunskapskraven blir svåra att nå i samtliga ämnen. Genom att på
olika sätt stärka elevernas språkliga kompetens får de större möjligheter att nå målen i
alla ämnen och därmed bli behöriga till gymnasiet, vilket i sig ökar möjligheten att bli

102

Vingaker.se

8 (17)
självförsörjande vuxna. Vi ser också att brister i språket ofta leder till konflikter av
olika slag då svårigheter att göra sig förstådd finns.
Skolverkets statistik visar att flerspråkiga elever inte klarar skolans krav i samma
utsträckning som andra elever.

3.2

SKUA – ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

För att kunna stödja elever på rätt sätt behöver alla lärare arbeta med både ämnet och
språket i ämnet. Detta gynnar framför allt elever med annat modersmål än svenska,
men även elever med svenska som modersmål. Under läsår 21/22 utbildas 5 stycken
SKUA-utvecklare i kommunen. Dessa handleder sedan sina kollegor i arbetssättet för
att öka kompetensen på hela skolan. Utbildningen bygger på vetenskap och forskning,
men tar mycket tid för lärarna som är SKUA-utvecklare. För att få ordentligt
genomslag behöver satsningen pågå under flera år med tid för SKUA – utvecklarna att
planera och handleda kollegor. Satsningen bör också utvidgas så att den omfattar
förskolan med utbildning av SKUA-utvecklare och kollegahandledning.

1 anställd

3.3

År 1
600 000

År 2
600 000

År 3
600 000

Summa
1 800 000

Svenska som andraspråk

Elever med annat modersmål än svenska kan erbjudas undervisning i svenska som
andraspråk. Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i
och om svenska språket. Genom att utöka undervisningen för dessa elever i svenska
som andraspråk ges fler elever möjlighet till ökad språklig kompetens och bättre
förutsättningar att nå målen i alla ämnen. En heltidstjänst som enbart undervisar i
svenska som andraspråk skulle öka skolornas förmåga att möte det stora behov som
finns.

1 anställd

3.4

År 1
600 000

År 2
600 000

År 3
600 000

Summa
1 800 000

Studiehandledning på modersmålet

I Vingåkers skolor har ca 25 % av eleverna ett annat modersmål än svenska. För
elever som ännu inte lärt sig så mycket svenska kan studiehandledning på
modersmålet stödja elevernas kunskapsutveckling i olika ämnen och hjälpa dem att
utvecklas så lång som möjligt mot utbildningens mål. Vi har i dagsläget behov av
utökad studiehandledning för att möte de behov som finns.
År 1
År 2
År 3
Summa
1 anställd
600 000
600 000
600 000
1 800 000
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3.5

Matematiksatsning

Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i
vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets
beslutsprocesser (ur kursplanen i matematik, LGR 11).
Vingåkers skolor har under en lång rad av år uppvisat låga resultat i ämnet matematik.
Det är det ämne där flest elever misslyckas med att nå kunskapskraven. Till viss del
kan det bero det på bristande språkkunskaper – vilket medför svårigheter att förstå
ämnet, dess specifika språk och vad man förväntas göra. Förutom det ser vi att när
eleverna kommer till årskurs 7 har de inte de grundkunskaper de förväntas ha.
Genom att anställa 3 stycken speciallärare i matematik kan vi erbjuda fler elever det
stöd de behöver samtidigt som de ordinarie lärarna kan få stöd i sin undervisning.

3 anställda

3.6

År 1
1 800 000

År 2
1 800 000

År 3
1 800 000

Summa
5 400 000

SYV-satsning

Att känna framtidstro innebär bland annat att tro på en framtid där det finns goda
förutsättningar att lyckas. För det krävs tillit till sig själv och sin egen förmåga, samt
kunskap om vilka möjligheter som finns för att ta sig till sina mål.
I Barn- och utbildningsnämndens verksamheter önskar vi bidra till barn och
ungdomars framtidstro genom att bland annat tillhandahålla god studie- och
yrkesvägledning. På så sätt kan ungdomar i kommunen göra välinformerade val om
sin framtid, genom att dra nytta av vägledarens expertis.
För att i ännu större utsträckning kunna möta barns och ungdomars behov av
vägledning behöver Vingåkers kommun tillsätta ytterligare Studie- och
yrkesvägledare. Dessa medarbetare skulle möta barn och ungdomar i både grundskoleoch gymnasieålder, samt ungdomar som omfattas av det kommunala
aktivitetsansvaret.

2 anställda

3.7

År 1
1 200 000

År 2
1 200 000

År 3
1 200 000

Summa
3 600 000

Intendent

Att vara rektor i förskola och skola är ett omfattande och komplext uppdrag. En av de
viktigaste delarna av uppdraget är att leda och samordna det pedagogiska arbetet vid
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en enhet, och som en del i Barn- och utbildningsnämndens arbete med att öka kvalitet
och likvärdighet inom och mellan enheterna önskar nämnden stärka rektors
möjligheter att fokusera på det pedagogiska ledarskapet.
Genom att tillsätta en intendent som kan sköta vissa uppgifter som inte tillhör det
pedagogiska ledarskapet kan möjligheten till detta skapas. En intendent skulle kunna
ta sig an det arbete som i större utsträckning rör fysiska resurser, som exempelvis
lokaler och utrustning, samt barns, elevers och medarbetares fysiska arbetsmiljö.

1 anställd

3.8

År 1
700 000

År 2
700 000

År 3
700 000

Summa
2 100 000

Tillsammans för barnens bästa i Sörmland

Barn och unga i Sörmland har som grupp sämre fysisk och psykisk hälsa än barn i
andra delar av Sverige. De har också sociala svårigheter och sämre skolresultat.
Utöver det lever en högre andel i barnfattigdom och en förhållandevis stor andel barn
är familjehemsplacerade. Utifrån detta har Vingåkers kommun, tillsammans med
övriga kommuner i Sörmlands läns och Region Sörmland, beslutat att genomföra ett
utvecklingsarbete under 2021 – 2023. Arbetet kallas Tillsammans för barnens bästa i
Sörmland.
Den gemensamma målbilden för Tillsammans för barnens bästa i Sörmland är att alla
barn och unga i Sörmland ges möjligheter till en god fysisk och psykisk hälsa, genom
en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov. Utvecklingsarbetet fokuserar på
proaktivt arbete med tidiga insatser för barn, unga och deras vårdnadshavare samt
utveckling av samverkansstrukturer för alla aktörer som arbetar med barn och unga i
Sörmland.

Projektledare 50%

3.9

År 1
300 000

År 2
300 000

År 3
300 000

Summa
900 000

Stärkt elevhälsa för ökad trygghet

Utbildningen ska utformas så att eleverna upplever trygghet och studiero i skolan. En
trygg skolmiljö är en viktig förutsättning för att elever upplever studiero under
lektionerna. Miljön omfattar lektionssalar och alla andra utrymmen och platser på
skolan. En trygg arbetsmiljö är en förutsättning för att eleverna ska kunna prestera så
optimalt som möjligt i de olika ämnena. Ett kontinuerligt arbete med att skapa
trygghet och medvetenhet kring hur trygghet påverkar lärandet behöver därför utföras
på skolan (Råd och vägledning, Skolinspektionen).
Effektiviseringen av skolorna i Vingåkers kommun har medfört att så kallade
kringpersoner, som finns för eleverna utanför klassrummen, har minskat. Detta har
medfört att fler konflikter uppstår på raster, i matsalar och i omklädningsrum. Vi ser
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även i våra enkäter att den psykiska ohälsan stiger bland eleverna. Den pedagogiska
personalen har svårt att räcka till – både med tid och ork – för att göra tillvaron trygg
för eleverna under hela skoldagen. Genom att anställa 4 stycken socialpedagoger som
finns för eleverna under skoldagen och som arbetar förebyggande och främjande kan
vi på ett bättre sätt trygga miljön för eleverna, vilket på sikt gynnar deras skolresultat
och bidrar till ett bättre välmående.

4 anställda

3.10

År 1
2 000 000

År 3
2 000 000

Summa
6 000 000

Sammanställning, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanställning
Insats
Språksatsning
Matematiksatsning
SYV-satsning
"Intendent"
"Tillsammansprojektet"
Stärkt elevhälsa
Totalsumma

4

År 2
2 000 000

Kostnad
5 400 000
5 400 000
3 600 000
2 100 000
900 000
6 000 000
23 400 000

Kultur- och fritidsnämnden

Det finns tydliga kopplingar mellan hälsa, meningsfull fritid, fysisk aktivitet och
skolresultaten. Olika forskningsresultat och rapporter stärker bilden av att rörelse och
meningsfull fritid gör skillnad, och att utanförskap leder till stora samhälleliga
förluster i slutändan. För individen innebär en misslyckad skolgång högre risk för att
hamna i arbetslöshet, få ohälsa och andra sociala problem. Genom att aktivt arbeta för
en meningsfull fritid med förbyggande insatser stärker vi kommunens invånares
psykiska- och fysiska hälsa vilket har positiv påverkan på folkhälsan.

4.1

Riktade insatser till barn och unga

Omfattande är den forskning som säger att preventiva insatser riktade mot barn- och
unga har ett positivt resultat för att minska risken för utanförskap de medföljande
kostnaderna för samhället. En viktigt förbyggande faktor är att barnen har trygga och
stabila vuxna omkring sig och som de känner att de kan vända sig till.
Den öppna fritidsverksamheten har en sådan funktionen i Vingåker. Fritidsgården är
öppen 6 dagar i veckan för målgruppen 10-18 år. Med omkring 30- 50 besökare per
kväll är behovet fritidsgården betydande. Flera av barnen säger sig må bättre av att
vara på fritidsgården än i sitt eget hem. Ofta är funktionen som fritidsledare att både
vara mamma, pappa och bästa kompis. Det kan handla om att stötta och hjälpa inför
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ett prov, trösta i sorg och smärta, vara ett moraliskt stöd men även gränssättande när
diskussionerna drar i väg.
Andelen utlandsfödda har ökat kraftigt de senaste decennierna. En parallell utveckling
under denna tid är att samhället har blivit alltmer etniskt segregerat. Denna
segregation innebär att dagens unga i högre utsträckning växer upp i skilda världar
med olika förutsättningar, och i vissa fall med begränsad kontakt med unga med annan
bakgrund. Segregationsbarometern visar att ett av områdena i Vingåkers kommun
bedöms ha stora socioekonomiska utmaningar. Där bor omkring 450 barn och unga,
varav endast 44% är utlandsfödda och endast 30 % (15% tjejer) av de barnen är aktiva
inom föreningslivet.
Under sommarloven har kommunen haft riktade insatser till just de socioekonomiskt
utsatta områden där behovet av aktivitet och trygga vuxna har ansetts som störst.
Genom god sammanhållning mellan fritidsledare och besökare och troligtvis på grund
av ett tydligt förhållningssätt grundad i barnkonventionen minskade skadegörelsen
med 45% under sommaren 2021 i jämförelse med tidigare år.
Fritidsgårdsverksamheten kan alltså även ha en viktig roll i det brottsförebyggande
arbetet.
Stöd vid läxläsning erbjuds av kommunen 1 gång i veckan. Läxhjälpen kan på olika
sätt och i olika utsträckning bidra till elevernas kunskapsutveckling. Därutöver kan
läxhjälpen, för vissa elever, bidra till såväl ökade ämneskunskaper som ett ökat
självförtroende och motivation. Läxhjälpen kan således under rätt förutsättningar bidra
till elevernas kunskapsutveckling och att nå grundläggande behörighet. Den öppna
fritidsverksamheten, vilket är den plats dit barn och unga söker sig är en naturlig plats
för läxhjälp.
En bidragande orsak till sämre folkhälsa är låg aktivitetsnivå. I Vingåkers kommun
finns det 122 aktiva idrotts- och kulturföreningar, intresseorganisationer och
studieförbund. Totalt sysselsätter föreningarna omkring 900 barn och unga (av 2570) i
ålder 7- 25 år. Trots stort föreningsutbud är deltagandet inom föreningslivet lågt.
Vingåker ligger idag bland de 25 lägst rankade kommunerna i landet.
”Personer som idrottar är friskare, begår färre brott och dricker mindre alkohol. Det
gör samtidigt att den ekonomiska belastningen på samhället minskar. Forskning visar
att regelbunden motion har effekter som minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar,
minskad risk för frakturer, förbättrad balans- och koordinationsförmåga, minskad risk
för belastningsskador med mera. Idrottande ungdomar har bättre självkänsla, begår
färre brott och dricker mindre alkohol än jämnåriga som inte är engagerade i
idrottsföreningar. Hos äldre bidrar motion till att minska risken för demens.
Riksidrottsförbundet har låtit 16 forskare i 13 översikter gå igenom forskning över
idrottens samhällsnytta.” (Idrottens samhällsnytta, sid 5, Paul Sjöblom och Johan
Faskunger, 2019)
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Gemensamhetsyta för integration

Även om de enskilt viktigaste aspekterna till en lyckad integration är språk och
utbildning är det också betydande att få människor att känna tillhörighet och
samhörighet. Genom att skapa lättillgängliga gemensamhetsytor och mötesplatser för
barn och unga där de kan träffas och umgås utan omgivningens krav på prestation ökar
integrationen mer naturligt.
Att skapa en attraktiv plats att umgås på minskas risken för skadegörelse och andra
brott i närområdet vilket också skapar en trygg boendemiljö för invånarna.
I kommunens mest utsatta område saknas i dag en naturlig mötesplats för de unga.
Genom att inkludera de unga (kommunens ungdomsråd) i arbetet och på så sätt öka
delaktigheten och samskapandet vill vi bygga upp en attraktiv gemensamhetsyta där
förutsättningar till socialt umgänge och fysisk rörelse möjliggörs.
Insats

År 1

År 2

Gemensamhetsyta

5 000 000

100 000

4.3

År 3
100 000

Fritidssamordnare

Två tjänster som fritidssamordnare med uppdrag (nedan) bör ha en positiv inverkan
inom flera områden och bland annat påverka den grundläggande behörigheten i
skolan, integrationen samt det brottsförebyggande arbetet. Genom att kombinera de
olika tre uppdragen får vi en större förankring i ungdomsgruppen, kan ringa in
problemområden samt göra riktande insatser till specifika målgrupperx

4.4

•

Arbeta uppsökande och träffa de unga på sin naturliga mötesplatser. Ha
förtroendegivande samtal, skapa aktivitet och agera stöd för den enskilde.

•

Utveckla läxhjälpen till mer frekvent förekommande under veckorna. Det
skapar kontinuitet och trygghet till den enskilde.

•

Handleda och lotsa barn och unga, som saknar förutsättningar för det, till
föreningslivet.

Digidel-lots för social ålderdom

En stor målgrupp i Vingåker är personer över 65 år, över 2000 personer av drygt 9000
invånare totalt i kommunen. Vingåkers kommun satsar idag stort på de äldre så att de i
hög ålder ska kunna känna sig delaktiga i samhället, känna sig mindre ensamma. I
förlängningen innebär det att bo hemma under längre tid med stöd från hemtjänsten
och innan särskilt boende är det enda alternativet. Vingåkers kommun har via
Biblioteket och med dess DigidelCenter, Landsbygdsbibliotekarie och Digidel-lots,
som är projektfinansierade (den externa finansieringen tar snart slut) redan etablerade
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och upparbetade samarbeten med hemtjänst och med samtliga
pensionärsorganisationer mfl. som möjliggjort att ett stort antal äldre personer blivit
alltmer digitala. Det behövs kontinuitet för detta arbete som kräver fokus och tid för
att stödja de personer som redan är igång men också för att nå ut till ännu fler.
Landsbygdsbibliotekarien i kombination Digidellots behövs för att arbeta med både
kulturellt innehåll men också med att arbeta för att de digitala verktygen blir en
naturlig del i de äldres vardag. Detta skulle möjliggöra en hörnsten för att motverka
utanförskap, socialt utanförskap som digitalt utanförskap. För att vara en delaktig
medborgare behöver varje enskild person kunna hantera digital teknik idag. Det vill
Vingåkers kommun med Biblioteket och DigidelCentret fortsätta göra på ett stabilt
och förtroendefullt sätt för de personer som behöver det allra mest. De äldre.

4.5

Sammanställning, Kultur- och fritidsnämnden

Att med ett diagram och matematiska uträkningar visa att medlen vi satsar till ovan
nämnda insatser kommer tjänas tillbaka genom att våra ungdomar får grundläggande
behörighet i skolan, att våra äldre kommer hålla sig friskare längre och inte behöva
bo på SÄBO lika tidigt, att försörjningsstödet kommer minska och på sikt även
kostnaden vi betalar för ett livslångt utanförskap är i det närmaste omöjligt på korts
sikt, även om nu all forskning säger det och vi vet det.
Insats

År 1

År 2

Gemensamhetsyta

5 000 000

100 000

Fritidssamordnare
Digidel-lots

500 000
350 000
5 850 000
9 250 000 kr

1 000 000
600 000
1 700 000

Totalt stöd

5

Kommunstyrelsen

5.1

Detaljplaner

År 3
100 000
1000 000
600 000

1 700 000

Susannes text.
5.2

Åbrogården

Efter personal är lokalkostnader kommunens största kostnadsslag. En lokalöversyn är
genomförd och en lokalstrategi är antagen. Målsättningen är att minska lokalytorna för
främst administrativ verksamhet.
Kommunen har en stor fastighet, Åbrogården, där bland annat individ- och
familjeomsorgen idag inryms. Lokalerna är ineffektivt utnyttjade och delvis bristfälligt
utformade. Genom en anpassning av lokalerna kan externa lokaler lämnas med en
årlig hyra på sammantaget 1 000 000 kronor.
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Ombyggnadskostnaden beräknas till cirka 5 000 000 kr. Förutom minskad
hyreskostnad kan receptionen samutnyttjas med flera verksamheter vilket beräknas ge
en besparing motsvarande 0,25 tjänst eller 150 000 kr/år. Elkostnader sänks med cirka
100 000 kr/år. Den totala årliga besparingen beräknas därför till 1 250 000 kr vilket
ger en återbetalningstid på en ombyggnad på 5000 000 kr på 4 år.
Utöver vinsterna ovan skulle en ombyggnation också ge samordningsvinster och ökad
kvalitet i verksamheterna genom att individ- och familjeomsorgen, arbetsmarknad,
vuxenutbildning, integration och den centrala elevhälsan finns i samma lokaler och
nyttjar samma reception etc.

5.3

Stöd vid upphandlingar

Kommunens kapacitet för att göra upphandlingar, skriva avtal och att arbeta med
avtalsuppföljning och kontroll är otillräcklig. I större upphandlingar har kommunen
visst stöd genom ett avtal med Telge Inköp AB men även i sådana upphandlingar
skulle kommunen behöva större kapacitet för att säkerställa att avtalen blir bra och för
att följa upp att avtal följs. De mindre avtalen sköter kommunen själv och även om
beloppen är lägre gör antalet att kommunen riskerar högre kostnader än det borde bli.
För att åtgärda detta skulle kommunen behöva mer hjälp under några år för att se till
att alla avtal skrivs professionellt och för att höja organisationens kompetens generellt
när det gäller att göra upphandlingar, att skriva och att följa upp avtal och inköp. På
sikt skulle detta ge effektivare inköp och lägre kostnader.
En heltidstjänst som upphandlings- och
avtalscontroller

5.4

Sammanställning, Kommunstyrelsen

Insats
Detaljplaner
Åbrogården
Upphandling
Totalt stöd

6

3 år x 700 tkr = 2 100 tkr

2022

2023

2024

5 000 000
700 000

700 000

700 000

5 700 000

700 000

700 000

Effekt vid slutredovisningen 2024 och på längre
sikt

Det är utomordentligt svårt att på något trovärdigt sätt förutsäga effekterna av åtgärder
som syftar till att fler ska klara skolan och få arbete. Det viktigaste skälet till det är att
det är så många andra faktorer som påverkar utöver den enskilda åtgärden. Flertalet av
dessa faktorer ligger utanför kommunens kontroll. I den här ansökan föreslår vi
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dessutom en rad åtgärder. Att då knyta ett orsakssamband till en enskild åtgärd blir
nästan omöjligt. Enskilda individer kommer att påverkas av flera av åtgärderna, i
varierande omfattning.
Det går dock att säkerställa att åtgärderna får så stor effekt som möjligt. Viktigast i det
perspektivet är att välja åtgärder som bygger på den bästa kända kunskapen. Det
starkaste fundamentet att luta sig mot i det här sammanhanget är sannolikt det som har
gjorts inom ramen för begreppet sociala investeringar.
Genom till exempel det statliga forskningsinstitutet RISE, projektet Uppdrag psykisk
hälsa på SKR, Skandias samarbete med Uppsala universitet och nationalekonomen
Ingvar Nilssons arbete är kunskapen om sociala investeringar relativt lättillgänglig,
om än omfattande och mångfacetterad. I sin kortaste sammanfattning visar
erfarenheterna från sociala investeringar att förebyggande åtgärder har stor effekt, i
alla fall jämfört med alla de kostnader som ofta följer av ofullständig skolgång,
arbetslöshet, psykisk ohälsa och utanförskap i stort. Tidiga insatser, medan individen
är i skolåldern, motverkar höga kostnader senare i livet, men det ger också minskade
kostnader för inte minst socialtjänsten att bryta ett utanförskap för dem som passerat
skolåldern.
Vilka summor det handlar om är naturligtvis väldigt svårt att säga mer exakt. Ingvar
Nilsson menade redan 2015 att en långtidsarbetslös person kostar samhället över 10
miljoner kronor, en kriminell 20-30 miljoner kronor och en grov våldsverkare 50
miljoner kronor. Med sådana nivåer, behöver vi ens räkna mer exakt? Mer konkret har
de viktiga faktorerna i urvalet av åtgärder framför allt varit
- demografin, och den smala ”midja” befolkningspyramiden har i
Vingåker i förhållande till både de äldre och de yngre.
- demografins förändring, särskilt att allt fler blir allt äldre och behöver
allt mer vård,
- befolkningsutvecklingen, där ett stillastående eller sakta fallande antal
invånare behöver vändas till en ökning, och
- kommunens effektivitet, i synnerhet att göra mer av sådant som
hjälper individer rätt i samhället och därmed minskar behovet av
återkommande eller långvarigt stöd från kommunen.
Ambitionen har varit att utifrån detta välja kunskapsbaserade åtgärder som leder till en
ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning för kommunen, utöver alla de
mänskliga värden som följer för individen av bra skolbetyg och etablering på
arbetsmarknaden.
De åtgärder som Vingåkers kommun föreslår i denna ansökan bygger på de bärande
idéerna bakom sociala investeringar. Kommunen har mycket på plats av det som SKR
menar krävs för ett framgångsrikt arbete med sociala investeringar i form av
strukturer, samverkansformer mm. Det som saknas kan snabbt införas. Kommunen har
också genom sin hanterbara storlek nära till den arbetsmodell för sociala investeringar
som SKR föreslår, även om det finns sådant som kan göras bättre.

111

Vingaker.se

17 (
17)

Avslutningsvis, en av de grundläggande frågeställningarna kring konceptet sociala
investeringar är ”Hur bör vi fördela våra resurser i stort?”. De åtgärder vi föreslår ovan
innebär i stora delar anställning av personer med delvis annan kompetens än den
Vingåkers kommun har idag (kostnaden är räknad för helår, även om vi för 2022 bara
har del av kostnaden). Den långsiktiga tanken med det är att vi ska utnyttja
anställningen av dessa personer, i kombination med den naturliga personalomsättning
vi har under en treårsperiod, för att växla över till att kunna fortsätta arbeta med
åtgärderna långt efter att Kommundelegationens medel är slut. På det sättet når
kommunen den omstrukturering av verksamheten som krävs för en ekonomi i balans
och en långsiktigt god ekonomisk hushållning.
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Ekonomi
På sista raden går ekonomin för Vingåkers kommun i regel ihop. Det är dock
missvisande som beskrivning av det ekonomiska läget. Förklaringen till det slutliga
resultatet är statliga stöd, som ofta är någon kombination av oförutsägbara,
tillfälliga och flyktiga. Det vore därför ansvarslöst att fullt ut räkna in dem vid
budgeteringen. Det innebär i sin tur att den totala ramen för nämndernas budgetar
är otillräcklig och framför allt de två stora nämnderna, som ansvarar för 80
procent av kommunens budget, har negativa resultat år efter år.
Nämndernas budgetunderskott har de senaste åren, med något undantag
motsvarat cirka 2-3 procent av kommunens skatteintäkter och generella
statsbidrag. Samtidigt har kommunfullmäktige satt ett resultatmål som innebär att
kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag under planperioden 2020-2022.
Kommunen har sedan 1970-talet haft ett mottagande av nyanlända. Sedan
millennieskiftet har kommunen tagit ett betydligt större ansvar i dessa frågor än
flertalet kommuner. Flyktingkrisen 2015 medförde ett ännu högre mottagande.
Genom Migrationsverkets asylboenden i kommunen har trycket på kommunens
verksamheter, främst inom förskola och skola, varit högt sedan dessa etablerades
på 1990-talet.
Kommunen har en hög skattesats, högst i länet, vilket gör det svårt ur ett politiskt
perspektiv att höja mer för att finansiera nya satsningar. Över tid är det inga av de
stora verksamheterna som har markant högre kostnad än förväntat. I en kommun
som Vingåker förväntas kostnaderna ligga högt vilket innebär ett högt skattetryck,
det förstärks också av en svag skattekraft. Det räcker dock att de stora
verksamheterna är någon/några procent högre än snittet för att även skatten ska
behöva vara det. Kommunen har under lång tid styrts av koalitioner, vilket är
kostnadsdrivande då alla ska få sina hjärtfrågor tillgodosedda. Detta är ju dock
numera inget utmärkande för Vingåker.
1.1

Ekonomiskt bistånd

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd femdubblades mellan 2011 och 2020. Det
beror till en del på försämringarna i sjukförsäkringssystemet som slog hårt mot
Vingåker som länge haft bland de högsta ohälsotalen i landet. En inventering som
gjordes 2020 visade att i princip samtliga svenskfödda hushåll med ekonomiskt
bistånd hade så omfattande ohälsa att de med tidigare regler haft ersättning från
Försäkringskassan. Huvudparten beror dock på att kommunen tagit ett stort
ansvar i mottagande av nyanlända, delvis beroende på Migrationsverkets
förläggning i kommunen. 80 procent av hushållen med ekonomiskt bistånd är
utrikes födda. Då det i perioder varit lätt att få bostad i kommunen har det också
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förekommit en relativt stor sekundärflyttning av utrikes födda till kommunen. De
nyanlända som fått arbete har oftast lämnat kommunen, vilket innebär att det idag
blivit kvar en stor grupp som är långtidsarbetslösa och med mycket låg
utbildningsnivå. Denna grupp har också mycket svårt att tillgodogöra sig
arbetsförmedlingens nya digitala tjänster och någon arbetsförmedling på plats i
kommunen har inte funnits på många år.
1.2

Folkhälsa

Den dåliga folkhälsan avspeglar sig dels i kort medellivslängd, men också i stora
samhälleliga kostnader för sjukskriven personal och för olika stödinsatser i ett
tidigare skede i livet än normalt. Folkhälsan och den låga utbildningsnivån leder
till ökad arbetslöshet och låg skattekraft.
1.3

Psykiatri/missbruk

En grupp som ökat påtagligt de senaste åren är personer med så kallad
samsjuklighet, d v s både svår psykiatrisk sjukdom och missbruk. Delvis beror
detta på närheten till Karsuddens sjukhus och delvis på annan inflyttning/social
dumpning. Personerna kräver stora resurser i form av personal för boende och
sysselsättning och ibland längre vistelser på behandlingshem. Regionens psykiatri
har ingen närvaro i kommunen.
1.4

Barnvård

De senaste åren har kostnaderna för barnavård skenat. 2021 gjordes 600
orosanmälningar om barn, 198 utredningar genomfördes som ledde fram till 49
placeringar. Det är oerhört höga siffror i en kommun där varje årskull med barn
omfattar cirka 80-100 barn. Förutom utrednings- och placeringskostnader innebär
mängden barn i utsatta livssituationer stora kostnader för
förbyggande/kompenserande insatser, extra stöd i skolan osv.
1.5

Barn- och utbildning

Inom barn- och utbildningsnämndens område är de största utmaningarna
budgetmässigt att kompensera för familjernas socioekonomi och utbildningsnivå,
vilket innebär att familjer inte har samma förmåga att stötta och motivera sina
barn i skolarbete. Kommunen har många barn med annat modersmål som
behöver extrastöd i svenska, studiehandledning och modersmål. En ytterligare
utmaning är kommunens landsbygdsskolor där gruppstorlekarna är ojämna och
där små klasser blir kostsamma och skolan behöver extra kompensation för att
kunna ge specialundervisning. Vidare är kommunens kostnader för skolskjutsar
höga.
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1.6

Ekonomi i balans och planeringsförutsättningar

Kommunfullmäktige har tidigare gett samtliga nämnder i uppdrag att presentera
åtgärdsplaner för en ekonomi i balans vid planperiodens slut (år 2022). Trots de
negativa avvikelserna för flera av nämnderna 2021 blir kommunens resultat
positivt för 2021, men det innebär inte att den ekonomiska situationen är löst.
Prioriteringar och tuffa beslut kommer att krävas för att kommunens ekonomi ska
komma i balans.
Från förvaltningar och nämnder äskas det varje år i samband med budgetbesluten,
om medel till flertalet goda åtgärder som skulle behöva vidtas för att uppnå
långsiktigt god ekonomi, men utrymmet för dessa satsningar har varit marginellt.
Det utrymme som finns budgetmässigt inför varje nytt budgetbeslut går till stor
del till att kompensera nämnderna för kostnadsökningar gällande personal och
hyror. Att omprioritera medel från en nämnd till en annan är en tuff politisk fråga.
Samtidigt som vi arbetar med handlingsplaner och åtgärder för en ekonomi i
balans till 2022 enligt ett uppdrag till alla nämnder från kommunfullmäktige ska vi
förklara att staten ger oss tillfälliga pengar år efter år som blir svåra att hantera då
de kommer under innevarande år och därmed tillförs kommunens resultat. De går
inte heller att nyttja framåt då lagstiftningen inte medger det. Dessa pengar har
oftast dessutom varit tillfälliga så de kan inte räknas hem i kommande budgetar.
Detta gör att det är nästintill omöjligt att ha framförhållning och långsiktighet i
ekonomin. Långsiktighet och helhetsperspektiv i planeringsförutsättningarna är en
nödvändighet.
1.7

Likviditet, upplåning och investeringar

Kommunens likviditet är, trots det ekonomiska läget, fortfarande relativt god,
men de senaste årens negativa resultat och kommunens inlösen av en del av
ansvarsförbindelsen för pensioner tidigare år har påverkat likviditeten.
Kommunen har i nuläget inga lån. Upplåning finns i de kommunala bolagen med
kommunal borgen. Det framtida låneutrymmet är begränsat om kommunkoncernen inte ska hamna i en för hög skuldsättning uttryckt som kronor per
invånare. För 2020 uppgick koncernens upplåning uttryckt som kronor per
invånare till 80.874 kr/invånare och snittet för riket uppgick till 59.921
kr/invånare. Jämfört med år 2017, då kommunkoncernens upplåning uppgick till
48.770 kr/invånare, är detta en markant ökning som hänger samman med de
senaste årens investerings- och upplåningsbehov i kommunkoncernen.
I kommunkoncernen har de senaste åren flertalet större investeringsprojekt
genomförts. Investerings- och upplåningsbehovet i kommunkoncernen är fortsatt
stort och gemensamma prioriteringar är nödvändiga om finansiering genom
upptagande av nya lån ska kunna ske. Kommunens riskvärde i Kommuninvests
rating av sina medlemmar ligger högt, 8,5/10. En låg siffra är att föredra.
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1.8

Demografi

Hur utsatt den kommunala ekonomin är i Vingåker blir extra tydligt när faktorer
som låg utbildningsnivå och långvarigt beroende av försörjningsstöd kombineras
med den åldersmässiga sammansättningen av befolkningen. Pyramidens midja är
mycket smal samtidigt som den är bred för både äldre och yngre åldersgrupper.
Det gör det ur ett kommunalekonomiskt perspektiv extra angeläget att de
invånare som är i arbetsför ålder har hög skattekraft men läget är alltså det
motsatta. Det räcker alltså att titta på befolkningspyramiden för att inse att det
viktigaste kommunen ur ett ekonomiskt perspektiv kan göra är att satsa på att de
Vingåkersbor som vill få bättre skolbetyg och en långvarig etablering i arbetslivet.
Vingåker har en mycket hög arbetslöshet och samtidigt har kommunen en låg
utbildningsnivå, det leder till ett arbetskraftsglapp som är stort. Kommunen som
helhet har behov av kompetens för att utvecklas, den kompetensen finns inte i
Vingåker idag, vi behöver importera kompetens och då är kommunikationerna ett
hinder.
Kommunens befolkningsprognos indikerar ett ökat antal barn de närmaste åren,
men framför allt fler äldre. Samtidigt förväntas antalet personer i yrkesverksam
ålder bli färre, vilket medför att färre personer ska försörja fler. Detta medför att
kostnaderna för välfärdstjänsterna och kommunal service förväntas öka samtidigt
som intäkterna från skatter och generella statsbidrag sjunker då det är färre
personer som bidrar. Befolkningspyramiden nedan visar tydligt hur
åldersstrukturen ser ut i kommunen, (201231, 9.144 personer).
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Under år 2021 minskade antalet kommuninvånare från 9 144 personer vid
utgången av 2020 till 9 063 personer vid slutet av 2021, det vill säga med 81
personer.
Diagrammet nedan visar hur befolkningsutvecklingen i kommunen sett ut den 1
november de senaste åren. Underlaget för skatteintäkter och generella statsbidrag
har således hoppat upp och ner och medfört osäkra planeringsförutsättningar.
Intäkterna från skatter och generella statsbidrag försvinner direkt. Kostnader tar
längre tid att sänka då mycket kostnader hänger samman med personal och hyror.
Budgeten för 2022 som antogs av kommunfullmäktige i november är räknad på
för hög befolkningssiffra och ger oss med senaste skatteunderlagsprognos ett
sämre utgångsläge på drygt 4 mkr.

Antalet invånare den 1 november åren 2002-2021
9300
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9200 9145 9176
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9100
9000
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9074

8993
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8900

8888

8918

8841
8872

8800

9153

8795
8759

8700
8600
8500

* OBS bruten skala

I befolkningsstatistiken finns inte asylsökande med. Det innebär att vi periodvis
har haft ett högt tryck på våra verksamheter inom förskola och skola kopplat till
ett högt flyktingmottagande i vår kommun och Migrationsverket har haft
asylboenden i kommunen. De statliga bidragen har inte räckt till och de upphör i
och med att personerna fått uppehållstillstånd.
Det finns en politisk ambition att till år 2030 uppnå en befolkningsnivå på 9.600
invånare i kommunen. Arbete med nya detaljplaner pågår, men kräver resurser.
Det ekonomiska utrymmet medger inte den arbetstakt som skulle behövas för att
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snabba på arbetet med att slutföra detaljplanerna och komma igång med den
byggnation som krävs för ökad inflyttning.
1.9

Slutord

Sammanfattningsvis finns det många utmaningar som kräver prioriteringar i de
kommande ekonomiska besluten. Många goda förslag finns redovisade i den
åtgärdslista som kommunen lämnar i sin ansökan till Kommundelegationen och
där flertalet av dem har fått stå tillbaka i de årliga besluten om kommunplan med
budget då det ekonomiska utrymmet för nya satsningar varit begränsat.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Uppdragsdirektiv Digsis - Digitaliseringsstrategi för
socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård i
Sörmland
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med projektet är att LRS och FoUiS i samverkan med länets kommuner och
Region Sörmland, ska ta fram en länsgemensam digitaliseringsstrategi för socialtjänsten
samt angränsande hälso- och sjukvård, d v s socialtjänsten och den hälso- och sjukvård
som omfattar kommunernas verksamhet samt hälso- och sjukvård i samverkan mellan
kommuner och Region Sörmland.
Beslutsunderlag
Uppdragsdirektiv Digsis, 2022-02-02

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Versionshantering
Version1

Datum

Kommentar2

1.1

220202

Första utkastet till arbetsgruppen för
länsgemensam digitaliseringsstrategi

1.2

220222

Intern revidering FoUiS

1.3

220224

Intern revidering FoUiS

1.4

220224

Andra utkastet till arbetsgruppen för
länsgemensam digitaliseringsstrategi

2.0

220304

Förslag till Länsgemensamma styrgruppen för närvård

Ändringar
markerade (j/n)

1

Versionerna numreras enligt följande: Versionsnummer 0.1-0.9 är utkast eller remiss, det vill säga de är
inte godkända. Version 1.0 och kommande är godkända versioner. Kommande numrering är 1.1 och så
vidare.
2

Här skrivs kommentarer som är till nytta för att följa förändringar och versioner. Det kan exempelvis avse
att en version är uppdaterad av projektbeställaren och vilka förändringar som skett.
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1 Bakgrund
Utvecklingen inom och kraven på digitalisering och införande av ny
välfärdsteknik inom vård- och omsorgsverksamheter ökar i snabb takt.
Digitalisering är också ett nödvändigt verktyg för såväl kommuner som region
för att hantera framtidens vård- och omsorgsbehov. Den digitala
transformationen, som inte bara innebär en teknisk transformation utan också
och i kanske än högre grad en verksamhetsmässig omställning, medför dock
initialt resurskrävande investeringar. Det är investeringar som kräver både
ekonomiska och kompetensmässiga muskler, varför behoven på koordinering,
samordning och samverkan också ökar, inom och mellan kommuner och region.
Mot den bakgrunden beslutar Länsgemensamma styrgruppen för närvård
(fortsättningsvis Länsstyrgruppen) att uppdra åt Länsgemensamt regionalt stöd
(fortsättningsvis LRS) samt FoU i Sörmland (fortsättningsvis FoUiS) att initiera
arbetet med en länsövergripande digitaliseringsstrategi för Sörmland. Arbetet ska
ske i samverkan med representanter från länets samtliga nio kommuner samt
Region Sörmland.

2 Syfte
Syftet med projektet är att LRS och FoUiS i samverkan med länets kommuner
och Region Sörmland, ska ta fram en länsgemensam digitaliseringsstrategi för
socialtjänsten samt angränsande hälso- och sjukvård, d v s socialtjänsten och den
hälso- och sjukvård som omfattar kommunernas verksamhet samt hälso- och
sjukvård i samverkan mellan kommuner och Region Sörmland.
Strategin ska vara en tydlig, väl kommunicerad och väl förankrad länsgemensam
resurs för socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård, för att säkerställa
att den digitala transformationen genomförs både kostnadseffektivt och anpassat
utifrån medborgarnas samt verksamheternas behov.
Ansvaret för att strategin främjar kostnadseffektivitet samt medborgarnas och
verksamheternas behov, åligger den arbetsgrupp som kommunerna och Region
Sörmland gemensamt utsett för att arbeta med framtagandet av strategin.
Ansvaret vilar också på huvudmännen att genomdriva en eventuellt beslutad
strategin utifrån sina egna organisationsspecifika strategier och handlingsplaner.
I praktiken betyder det att berörda chefer i regionen och i länets nio kommuner,
ansvarar för att strategin får avsedd effekt genom implementering inom sina
respektive ansvarsområden.
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3 Mål för uppdraget
Målet för uppdraget är en länsgemensam och övergripande strategi för den
digitala transformationen av socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård.
•

Alla huvudmän, länets nio kommuner samt Region Sörmland, ska vara
representerade och delaktiga i utformning av förslaget. Strategin ska
också förankras utifrån ett medborgarperspektiv genom dialog med
representanter för länets invånare.

•

Förslaget ska vara väl förankrat hos huvudmännen innan leverans till
Länsstyrgruppen. Förankringen inom respektive organisation ansvarar
representanterna i arbetsgruppen för.

•

Strategin ska tydliggöra vilka verksamhetsområden samverkan ska
omfatta.

•

Strategin ska innehålla politiskt uppföljningsbara mål för samverkan.

•

Till digitaliseringsstrategin bör även bifogas (a) en kommunikationsplan
som övergripande beskriver hur strategin ska göras känd i länet samt (b)
en generell handlingsplan för införandet av strategin. Handlingsplanen
ska lämna utrymme för eventuella anpassningar till den egna
verksamheten.

•

Ett förslag till digitaliseringsstrategi levereras till Länsstyrgruppen för
beslut under hösten 2022.

4

Vision för uppdraget

Visionen med digitaliseringsstrategin är att region och kommuner i Sörmlands
län år 2025 ska kunna erbjuda såväl medborgare som verksamheter ett samordnat
digitalt stöd som bidrar till en individanpassad, jämlik, användarvänlig samt tidsoch kostnadseffektiv vård och omsorg. Strategin ska därför främja:
•

en strategisk och operativ samverkan, samplanering och koordination
mellan huvudmännen i samband med digitaliseringssatsningar.

•

ett jämlikt basutbud av digitala tjänster inom verksamheterna samt
gentemot medborgarna, oavsett var i länet man bor.
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•

att ge medborgarna en sömlös övergång mellan kommunal och regional
hälso- och sjukvård.

5 Tidplan
Preliminärt upplägg och tidplan: Arbetet utförs, utöver förberedande möten
november 2021 t o m februari 2022, under fem digitala arbetsmöten under
perioden mars t o m maj 2022. Strategin färdigställs av FoUiS för remiss under
september samt beslutas i Länsstyrgruppen under hösten 2022.
Arbetet sker inom ordinarie arbetstid och respektive verksamhetsbudget.

6 Uppdragsbeställare
Beställare av uppdraget är den Länsgemensamma styrgruppen för närvård
(Länsstyrgruppen).

7 Uppdragstagare
Uppdraget resurssätts via av chefer utsedda representanter från länets nio
kommuner, Region Sörmland samt FoUiS. Uppdraget ska också förankras hos
och sprids inom de instanser som respektive huvudman finner lämplig.
Arbetstid: Uppskattad arbetstid motsvarar c:a 30 timmar under
uppdragsperioden, vilket infattar deltagande i workshops samt visst arbete
däremellan. För FoUiS representanter tillkommer ytterligare c:a 60 timmar för
beredning av arbetsmöten, projektdokumentation, projektrapport samt eventuell
övrig avrapportering.
Utsedda representanter i arbetsgruppen är 220222:
Cecilia Jonsson, förvaltningsjurist, Flens kommun
Ida Claesson, verksamhetsutvecklare, Gnesta kommun
Mikael Olander, IT-samordnare, Katrineholms kommun
Johanna Bandmann, verksamhetsutvecklare, Strängnäs kommun
Johan Nordh, IT-strateg, Oxelösunds kommun
Urban Bertling, IT-strateg, Oxelösunds kommun
Peter Fisk, E-strateg, Nyköpings kommun
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Maria Andersson, utredare, Eskilstuna kommun
Tilde Stein, ledningsstöd, Vingåkers kommun
Carina Berglund, projektledare, Trosa kommun
Katarina Forsberg, E-hälsostrateg, Region Sörmland
Karin Wachtmeister, verksamhetsutvecklare, Region Sörmland
Johan Isacsson, digitaliseringskoordinator, Region Sörmland
Karl Schultz, utvecklingsledare digitalisering, LRS (projektledare)
Anna Åkerberg, forskningsledare, FoUiS

8 Övriga krav på uppdraget
•

Arbetets fortskridande ska kontinuerligt, med lämpliga mellanrum,
rapporteras till Länsstyrgruppen.

•

Strategin ska förankras samt spridas ute i respektive verksamheter via
representanterna i arbetsgruppen.

•

En konsekvens- och riskanalys utifrån verksamheternas perspektiv, utförs
gemensamt via representanterna i arbetsgruppen.

•

Erfarenheter och utformning av liknande verksamhetsöverskridande
digitaliseringsstrategier från andra delar av landet, bör inventeras och tas
hänsyn till.

•

Arbetsgruppen ska ta hänsyn till andra regionala och nationella
styrdokument, strategier och visioner som berör vård och omsorg i
allmänhet och digitalisering i synnerhet.

•

Uppdraget avgränsas till att omfatta området socialtjänst samt angränsade
hälso- och sjukvård, d v s socialtjänsten och den hälso- och sjukvård som
omfattar kommunernas verksamhet samt hälso- och sjukvård i samverkan
mellan kommuner och Region Sörmland.
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9 Rapportering och överlämning av resultat
Löpande information om projektets framskridande ges till Länsstyrgruppen efter
önskemål, antingen vid sittande möte eller genom utskick av
projektuppdateringar.
Resultat, i form av en digitaliseringsstrategi och projektrapport, levereras till
Länsstyrgruppen.
Uppdraget avgränsas till en övergripande strategi och ska ej inskränka de olika
verksamheternas interna strategidokument och handlingsplaner. Syftet är att
underlätta samordning och samverkan i den digitala transformationen, inte att
begränsa det egna handlingsutrymmet.

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 8(8)

128

vingaker.se

Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

Sn §

64 (x)

SN 2022/131

Utvärdering av integrationsinsatser i Vingåkers kommun
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Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av utvärderingens analys av projektens samlade innehåll,
genomförande, organisation och finansiella struktur lämnar vi följande
rekommendationer till etablerings- och integrationsansvariga i Vingåkers kommun:
- Nyttja den uppföljningsdata som finns insamlad i respektive projekt.
Sammanställ den på ett sätt som möjliggör jämförelse mellan projekten och i
synnerhet vad gäller utfall, resultat och påverkan i den mån det går. Använd
detta som ett underlag för framtida etableringsarbete.
- Utforma en struktur eller mall för lärandet inom och mellan
projektkoncepten, för att säkerställa konstruktiv utveckling och minska risken
för en personberoende verksamhet.
- Utforma en övergripande förändringslogik för det samlade etableringsarbetet
i Vingåkers kommun. Definiera hur framtida projekt kompletterar varandra i
en integrationsprocess över tid.
- Gör en problemanalys över vilka målgrupper som är svårast att nå eller arbeta
med i kommunen, exempelvis nyanlända män.
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Sammanfattning
Oxford Research hade under perioden september 2021 till maj 2022 i uppdrag att
utvärdera 13 integrationsprojekt som genomfördes i Vingåkers kommun under åren
2017 till 2020 med finansiering från statsbidrag genom Länsstyrelsen Södermanlands
län. I den här rapporten presenterar vi vår slututvärdering av projektens
genomförande och resultat. Rapporten riktar sig huvudsakligen till Länsstyrelsen
Södermanlands län och Vingåkers kommun. Även andra aktörer som arbetar med
kommunala och regionala integrationsprojekt kan ha ett intresse av rapporten.
Mot bakgrund av utvärderingens analys av projektens samlade innehåll,
genomförande, organisation och finansiella struktur lämnar vi följande
rekommendationer till etablerings- och integrationsansvariga i Vingåkers kommun:
➢ Nyttja den uppföljningsdata som finns insamlad i respektive projekt.
Sammanställ den på ett sätt som möjliggör jämförelse mellan projekten och i
synnerhet vad gäller utfall, resultat och påverkan i den mån det går. Använd
detta som ett underlag för framtida etableringsarbete.
➢ Utforma en struktur eller mall för lärandet inom och mellan
projektkoncepten, för att säkerställa konstruktiv utveckling och minska risken
för en personberoende verksamhet.
➢ Utforma en övergripande förändringslogik för det samlade etableringsarbetet
i Vingåkers kommun. Definiera hur framtida projekt kompletterar varandra i
en integrationsprocess över tid.
➢ Gör en problemanalys över vilka målgrupper som är svårast att nå eller arbeta
med i kommunen, exempelvis nyanlända män.
Mot bakgrund av utvärderingens analys av projektens samlade innehåll,
genomförande, organisation och finansiella struktur lämnar vi följande
rekommendationer till etablerings- och integrationsansvariga vid Länsstyrelsen
Södermanlands län:
➢ Utforma rapporteringsmallarna, särskilt slutrapporteringsmallen, på ett mer
detaljerat och strategiskt genomtänkt sätt så att särskilt viktiga områden för
Länsstyrelsen följs upp ordentligt. Se till att noggrant följa upp de frågor som
ställs i ansökningsformuläret.
➢ Definiera syftet med rapportmallarnas frågor om horisontella perspektiv (i
dagsläget barnrättsperspektiv och jämställdhet), och hur finansierade projekt
förväntas arbeta med detta.
1
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1. Inledning
Oxford Research har mellan september 2021 och maj 2022 genomfört en utvärdering av
13 integrationsintegrationsprojekt riktade till nyanlända som genomfördes i Vingåkers
kommun mellan 2017 och 2020. Projekten finansierades av statsbidrag genom
Länsstyrelsen Södermanlands län.
I den här slutrapporten presenterar vi analyser och rekommendationer som baseras på
vår utvärdering av projektens samlade genomförande och resultat. Rapporten riktar sig
till Länsstyrelsen Södermanlands län, Vingåkers kommun, integrationsprojektens
huvud- och delansvariga, samt andra intressenter som arbetar med integration.

1.1 Om integrationsprojekten
Med finansiering av tre olika riktade statsbidrag har Vingåkers kommun hittills utformat
13 projekt, se dessa listade i Tabell 1. Projekten har finansierats genom följande
statsbidrag:
•

•

•

§37-medel, som beviljas till insatser som syftar till att utveckla och skapa
beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet i mottagandet av nyanlända och
ensamkommande barn, eller regional samverkan med stöd av ersättning enligt
förordningen (2010:1122);
§37a-medel, som beviljas till insatser som syftar till att stärka och utveckla
verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning
enligt förordningen (2010:1122); och
TIA-medel, som beviljas till insatser som syftar till att motverka passivisering
under asyltiden, underlätta kontakter md den svenska arbetsmarknaden och
främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd, i enlighet
med förordning (2016:1364).

Projektens sammanlagda budget var 6 280 759 kronor. Två av projekten, ”TIA 2020
hälsosamt liv” samt ”Digital språkvän och föräldrastöd”, är fortfarande pågående medan
resterande projekt är avslutade. Projekten är tänka att komplettera det tidigare och
existerande arbetet med integration i kommunen. Syftet med de samlade
integrationsprojekten var och är att underlätta och påskynda integrationsprocessen för
individer i Vingåkers kommun. Målgruppen för insatserna har varit och är asylsökande,
nyanlända och delvis utrikes födda över lag. Flera av projekten utgår ifrån grundidén att
genom att erbjuda etableringsstöd så tidigt som möjligt –helst redan under
3
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asylhandläggningstiden – kommer det att leda till en förkortning av
etableringsprocessen, samt till att förebygga mental ohälsa och passivisering inom
målgruppen.
Tabell 1: Integrationsprojekten som ingår i utvärderingen
#

Projektnamn

Projektperiod

Statsbidrag inom

Budgetbifall

1

Bo klokt/Boskola

2017

§37

285 459

2

Frånskjutet

2017-2018

TIA

195 000

3

Flyktningguide/språkvän

2018-2019

§37a

419 800

4

Frånskjutet och lite till

2018-2019

TIA

300 000

5

Förberedande
trafikkunskap för att
underlätta bosättning på
småorter samt fortsatt
boskola

2018-2019

§37

332 800

6

Föräldraskapsstöd

2018-2020

§37a

587 000

7

Arbetsfokus

2019-2020

TIA

349 500

8

Asylsökande 2019

2019-2020

TIA

600 000

9

Flyktningguide/språkvän

2019-2020

§37a

450 000

10

Språkvän och
föräldrastöd

2020-2021

§37a

910 000

11

Trafikkunskap och
boskola 3

2020-2021

§37

219 200

12

TIA 2020 med hälsosamt
liv

2020-2022

TIA

1 000 000

13

Digital språkvän och
föräldrastöd

2021-2022

§37a

632 000

Totalt

13 projekt baserat på 7
projektkoncept

2017-2022

§37; §37a¸TIA

6 280 759

De 13 projekten handlar samtliga om samhällsorientering, men fokuserar på olika behov
inom detta. Tillsammans adresserar projekten sju nyckelbehov genom sju olika
grundidéer, eller som vi har valt att kalla det – projektkoncept – om hur
integrationsbehoven kan mötas genom olika projekt. Flera av projekten bygger alltså på
samma koncept. De sju nyckelbehoven speglas av sju projektkoncept, och det är dessa
sju projektkoncept som vi strukturerar utvärderingens analys kring.
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Nyckelbehoven är kopplade till statsbidragens tre övergripande syften. Detta
sammanfattas och illustreras i Tabell 2 och Figur 1 nedan. Notera att vissa av projekten
adresserar flera behov, men listas här av pedagogiska skäl i relation till det huvudsakliga
behovet projektet adresserar.
Tabell 2: Integrationsprojekten organiserade efter projektkoncept
Statsbidrag och deras syfte

§37: Utveckla kapacitet och
beredskap i mottagandet av
nyanlända

Projekt

Adresserade
behov/projektkoncept

Bo klokt/Boskola

i. Eget boende

Förberedande trafikkunskap

ii. Körkort

Förberedande trafikkunskap
och boskola 3
Flyktingguide/språkvän

§37a: Förbättra sociala
kontakter inom och utanför
målgruppen

Flyktingguide/språkvän 2
Språkvän och
föräldraskapsstöd
Föräldraskapsstöd

iii. Språk och kontakt
med etablerade
svenskar

iv. Stöd i föräldraskapet

Digital språkvän och
föräldrastöd

TIA: Aktivera målgruppen
(motverka passivisering)

Arbetsfokus

v. Arbete

Frånskjutet

vi. Samhällsorientering
och svenskkunskaper

Frånskjutet och lite till
Asylsökande 2019
TIA 2020 med hälsosamt liv

5

vii. God hälsa
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Figur 1: Integrationsprojekten organiserade efter statsbidrag och målgruppsbehov

1.2 Om den teoribaserade utvärderingsansatsen
I september 2021 fick Oxford Research i uppdrag att utvärdera de
statsbidragsfinansierade integrationsprojekten som presenteras i Figur 1.
Syftet med utvärderingen är summativ, i form av att utvärderingen sammanfattar vad
som har genomförts i projekten. Detta har gjorts genom en analys och bedömning av om
målen med insatserna har uppnåtts, om målgruppen har nåtts, vilka resultat som
insatserna bidragit med, samt om det funnits några framgångsfaktorer eller hinder
kopplat till genomförandet av stödet. Utvärderingsramen har utgått från följande
frågeställningar:
•
•
•
•

Har målen med insatserna uppnåtts?
Har målgruppen nåtts?
Vilka resultat uppvisar insatserna?
Vilka framgångsfaktorer och hinder för måluppfyllelse har det funnits?
6
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•

Vad krävs för att resultaten ska förbättras vid framtida integrationsinsatser?

För att undersöka och besvara utvärderingsfrågorna har vi utgått från en teoribaserad
utvärderingsansats genom vilken vi systematiskt har relaterat till frågor om vad som har
genomförts (beskrivning), varför det har genomförts och hur det har genomförts
(effektivitet/ändamålsenlighet). Utvärderingsmodellen har möjliggjort en analys av vad
som har hänt på kort sikt (utfall), på längre sikt (resultat) och på lång sikt (påverkan).
Modellen som utvärderingen har följt illustreras i Figur 2.
Figur 2: Utvärderingsmodell

Utvärderingen är även delvis formativ, i och med att den tagit fram rekommendationer
till länsstyrelsen och kommunens framtida arbete med integrationsinsatser. Syftet med
den formativa delen är att definiera vad som framöver kan göras bättre.
Under hösten 2021 och våren 2022 har vi genomfört den datainsamling och de analyser
som ligger till grund för bedömningarna som presenteras i den här slututvärderingen.
Materialet för analysen har utgjorts av insamlade data från dels de dokument som
omgärdat projekten (framför allt ansökningar och slutrapporteringar), dels
semistrukturerade intervjuer. Åtta individuella intervjuer har genomförts med
”producentsidan”, det vill säga projektledare, kommunansvariga och länsstyrelsen i
egenskap av finansiärer. En fokusgruppsintervju med sju individer samt fyra
individuella intervjuer har sedan genomförts med projektdeltagare.
Slutrapporten är disponerad som följer:
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Kapitel 2 presenterar vår samlade analys baserade på delanalyserna av de respektive

projektkoncepten.
Kapitel 3 presenterar våra rekommendationer till Vingåkers kommun och länsstyrelsen

baserade på vår samlade analys.
Kapitel 4 presenterar delanalyserna för respektive projektkoncept.

8
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2. Analys av projekten tillsammans
I det här kapitlet följer vår samlade analys av projekten tillsammans. Det första avsnittet
(2.1) fokuserar på analys av projektens samlade innehåll och genomförande. Avsnittets
delrubriker sammanfattar vår analys:
•
•
•

Projekten är extremt uppskattade bland deltagare, ledare och finansiärer;
Projektens innehåll och form kompletterar varandra väl över lag;
Avsaknad av existstrategi samt svårt att nå män, asylsökande och nyanlända.

Det andra avsnittet (2.2) innebär en analys av projektens organisatoriska och finansiella
struktur. Avsnittets delrubriker sammanfattar vår analys:
•
•
•

En struktur av pärlbandsprojekt där lärandet sker informellt;
En flexibel genomförandeprocess på gott och ont;
Otydliga krav på uppföljning skapar flexibilitet men hämmar konstruktiv
utveckling.

Det tredje avsnittet (2.3) kommenterar de samlade projektens måluppfyllelse.

2.1 Analys av projektens samlade innehåll och genomförande
2.1.1 Projekten är extremt uppskattade bland deltagare, ledare och
finansiärer
Det är tydligt att projekten har varit och är extremt uppskattade, både av
projektdeltagare, projektledare (Vingåkers kommun) och finansiärer (länsstyrelsen).
Tillsammans har projekten erbjudit nyanlända en bredd och mångfald av aktiviteter.
Personer ur målgruppen har vid upprepade gånger hänvisat till hur tacksamma de varit
över att det har funnits så pass många, varierade och välkomnande aktiviteter, vilket har
underlättat deras möjligheter till etablering och minskat risken för passivisering. Vissa
projektdeltagare har jämfört Vingåkers kommun med andra kommuner, och menar att
Vingåker särskiljer sig vad gäller frekvensen på och stämningen under aktiviteter.
Eftersom föreliggande utvärdering bygger på valfritt deltagande till
intervjurespondenter bör det dock tas i åtanke att det finns en risk för att intervjubias,
det vill säga att de som velat delta i vår undersökning också är de som är mest positiva.
Exempelvis har endast några få respondenter bland projektdeltagarna varit män, och
män har samtidigt varit underrepresenterade bland projektdeltagarna.
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2.1.2 Projektensinnehåll och form kompletterar varandra väl över lag
Vår bedömning är att de sju projektkoncepten kompletterar varandra väl vad gäller
fokus och form. Detta då vissa av projekten har haft smala fokus i form av till exempel
boende, körkort eller arbete, och vissa projekt har varit mer breda och flexibla och
utformat aktiviteter kopplade till samhällsorientering eller socialisering.
Projektkonceptet arbetsfokus är ett intressant exempel på hur den här kompletteringen
skett inom ett projekt, i och med att Arbetsfokus bygger på en del som handlar om
självförtroende (bredare fokus) och en del om arbetscoachning (smalare fokus).
Kombinationen av olika typer av projekt gör att de tillsammans utgör ett slags
omfattande etableringspaket, dels gör att individer kan hänvisas till de projekt som är
relevanta för deras specifika situation. Projekten möjliggör dessutom en form av
individuell utvecklingskurva. Till exempel har Frånskjutet mycket låga trösklar och
kräver liten motprestation för den som deltar, medan andra projekt så som Förberedande
trafikkunskap kräver mer av individen, både under projektets genomförande och efter
avslutat deltagande. Många av deltagarna har varit med i flera av projekten, och
projekten har därför marknadsfört varandra och därigenom främjat högt
projektdeltagande i varandras projekt.
Däremot anser vi att vissa projekt sticker ut mer än andra. I Tabell 3 nedan har vi
sammanfattat hur vi tycker att projekten sticker ut i relation till varandra, och i sista
kolumnen ger vi en bedömning av huruvida dessa särdrag är att se som bra (grön),
varken bra eller mindre bra (gul) eller mindre bra (röd).
Tabell 3: Projektkonceptens särdrag och vår bedömning av dessa
Projektkoncept

Hur sticker de ut?

Bedömning

Affärsskola

Innebar en kombination av aktiviteter som fokuserar
på självförtroende (mjuka/breda värden), och
aktiviteter som fokuserade på konkreta åtgärder
genom jobbcoachning (hårda/smala värden).

Föräldraskapsstöd

Har skapat en samhörighetskänsla mellan familjer,
gett konkreta verktyg för barnuppfostran och skapat
förtroende för svenska myndigheter. Har använt sig
av följeforskning som grund och genomförandestöd.

Språkvän

Skapade kontaktytor mellan icke-etablerade och
etablerade i Sverige, genom att integrera etablerade
som målgrupp för insatserna.
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TIA 2020

Viktigt projekt under Covid-19-pandemin, i och med
att det tack vare sin flexibilitet kunde hantera det
stora behovet av information om Covid-19-pandemin
och vaccin. Var dessutom ett projekt som ledde till
jobb för hälsovärdarna.

Boskola

Har framstått som något anonymt i och med att det
inte har refererats till så mycket i vår undersökning.
Svårigheter att integrera fastighetsägare mot slutet
av projekttiden visar eventuellt på en felbedömning
av problemanalysen.

Frånskjutet

Utgjorde en trygg och social mötesplats med låga
trösklar för deltagande. Ur en utvärderingssynpunkt
spretigt och svåröverblickbart, med stor skillnad
mellan planerade och genomförda aktiviteter. I och
med så stor bredd på aktiviteterna kan aktiviteterna
även anses vara mer eller mindre angelägna ur en
integrationssynpunkt (till exempel simskola jämfört
med matlagningskurs), därför svårt att bedöma
projektet som helhet. Däremot mycket uppskattat
och verkar delvis ha motverkat passivisering bland
målgruppen.

Trafikskola

Sticker ut som det projekt som haft svårast med
måluppfyllelsen. Detta på grund av att målet – att
målgruppen ska ta körkort – beror på många
omständigheter som inte ingår i projektet, såsom
finansiering av körkortslektioner.. Projektets medel
kan anses varit missriktade, eftersom målet ligger för
långt bort.

2.1.3 Avsaknad av exitstrategi samt svårt att nå män, asylsökande och
nyanlända
Vår analys visar att det allomfattande arbetet med integrationsprojekten i Vingåkers
kommun har delvis ett processuellt perspektiv, i och med att projekten bygger på
identifierade behov som är centrala för personer tidigt i en integrationsprocess. Däremot
anser vi att det saknas ett projektkoncept som fokuserar på ett av de senare stegen för
integrationsprocessen för målgruppen, alltså en typ av ”exitstrategi”. Det vill säga ett
projekt som innefattar aktiviteter som handlar om att gå vidare med arbete, boende,
körkort med mera, utan stöd från kommunen. Detta hade exempelvis kunnat utformas
med hjälp av mer samarbete med det lokala närings- eller föreningslivet.
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Den andra aspekten som vi ser har saknats är ett projektkoncept eller aktiviteter som
attraherar män. I målgruppsanalysen i Tabell 4 på nästa sida visas en analys över vilka
målgrupper som projekten varit utformade för, och hur detta fallit ut i praktiken. I sista
kolumnen gör vi en bedömning av hur väl projekten lyckats nå sin tilltänkta målgrupp,
med bra (grön), varken bra eller mindre bra (gul) och mindre bra (röd) som
bedömningsskala. Analysen visar att alla projekt förutom ”Föräldraskapsstöd” har haft
lågt deltagande bland män. Varför det har varit så har vi inte lyckats fastställa, men
förmodligen beror det på en kombination av männens specifika situation och
förutsättningar i relation till arbete och studier, och genusnormer om vad som förväntas
av kvinnor respektive män. Dessutom har flera av projekten byggt på en flexibilitet där
aktiviteterna har utformats baserat på deltagarnas uttryckta behov och önskningar.
Eftersom män inte har deltagit i aktiviteterna i en lika hög utsträckning som kvinnor
innebär det att män inte heller har uttryckt sina behov och önskningar i lika hög grad,
och därför har inte heller aktiviteter utformats därefter. I stället har vissa aktiviteter i
slutändan riktat sig specifikt till kvinnor. Vi anser att många av de befintliga projekten
hade kunnat utforma insatser riktade till män, eller inom en traditionellt manlig kontext,
även fast män inte deltog i början av projektperioden. Exempelvis hade man kunnat
fokusera på idrottsaktiviteter och samarbetat med lokala idrottsföreningar inom
Frånskjutet. Oavsett saknar vi en problemanalys av orsakerna till att män deltog i så låg
utsträckning.
Flera projekten har även behövt bredda sin målgrupp från till exempel endast
asylsökande och nyanlända, till oetablerade utrikes födda. Orsakerna till detta förklaras
vara att den snävare målgruppen helt enkelt varit för snäv och att det inte funnits
tillräckligt många ur den i kommunen vid projektets genomförande. I och med att
målgruppen breddats till grupper som ändå är i behov av etablering anser vi att detta
inte är ett problem, till skillnad från det låga deltagandet bland män.
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Tabell 4: Målgruppsanalys av projektkoncepten
Statsbidrag och målgrupp

Projektkoncept

Målgrupp i teori

Målgrupp i praktik

Utmaningar att nå
målgruppen

37 - Nyanlända med
uppehållstillstånd och
ensamkommande barn

Boskola

Ensamkommande
ungdomar över 18 år,
nyanlända

Samma som planerat

80% av deltagarna var
kvinnor

Förberedande
trafikkunskap

Nyanlända

Samma som planerat

80-100% av deltagarna var
kvinnor

Föräldraskapsstöd

Främst nyanlända med
barn över nio år

Samma som planerat

Både män och kvinnor har
deltagit

Språkvän

Nyanlända, oetablerade
invandrare, etablerade
svenskar

Samma som planerat

Fler kvinnor som har deltagit
(oklart i vilken utsträckning),
svårt att nå etablerade
svenskar i slutet

Frånskjutet

Vuxna asylsökande på
MV:s boende/eget
boende, nyanlända och
utrikes födda över lag utan
arbete

Vuxna asylsökande,
men även nyanlända
med
uppehållstillstånd
(målgruppen har inte
verifierats)

Svårt att nå män, men vissa
aktiviteter har också särskilt
riktat sig till kvinnor

Arbetsfokus

Asylsökande i
arbetsförålder

Asylsökande och
nyanlända kvinnor

Fler kvinnor som har deltagit,
ett stort rekryteringsarbete
gjordes för att försöka nå
män, men utan framgång

TIA 2020

Asylsökande på boendet

Asylsökande på
boendet och EBO
Nyanlända över lag
(målgruppen har inte
verifierats)

Både kvinnor och män har
deltagit, men vissa aktiviteter
riktade särskilt till kvinnor
vilket har inneburit högre
deltagande bland kvinnor

37a - Nyanlända, asylsökande
och ensamkommande barn

TIA - Asylsökande personer över
18 år som bor på MV:s boenden
eller i eget boende, eller
personer som beviljats
uppehållstillstånd men bor kvar
på MV:s boende
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2.2 Analys av projektens organisatoriska och finansiella
struktur
2.2.1 En struktur av pärlbandsprojekt där lärandet sker informellt
Flera av projekten bygger på samma koncept och är förlängningar av varandra. En
sådan struktur kallas ibland för pärlbandsprojekt, där projekten utgör liknande pärlor i
ett sammanlänkat band. Strukturen verkar ha varit positiv för kommunen eftersom den
dels inneburit att kommunen har kunnat fortsätta med uppskattade projekt, dels minskat
utmaningar med statsbidragens kortsiktiga finansiering.
En särskild styrka för strukturen med pärlbandsprojekt är att den möjliggör ett lärande
mellan projekt. Lärandet mellan de statsbidragsfinansierade integrationsprojekten i
Vingåker har hittills skett informellt, där lärdomar har utbytts mellan projektledarna
som delar arbetsplats, utan att formellt dokumenteras. Vi har inte kunnat se att
lärdomarna har använts formellt i utformningar av nya projektomgångar. Detta hade till
exempel kunnat synas i projektansökningar för nya projektomgångar inom samma
projektkoncept. I och med det bedömer vi att det inte går att verifiera att den kunskap
som byggts upp inom och runt projekten i praktiken förts vidare till efterföljande projekt
i den omfattning som är möjlig. Det informella lärandet innebär dessutom en risk för att
etableringsarbetet i kommunen blir personberoende och därför sårbart för
personalförändringar.
2.2.2 En flexibel genomförandeprocess på gott och ont
Flera av projekten har haft en flexibel genomförandeprocess i form av att de aktiviteter
de planerat för i ansökningsdokumenten inte alltid har varit de som slutligen har
genomförts. Detta gäller framför allt projekten Frånskjutet, Språkvän och TIA 2020 som
innefattar många och varierande aktiviteter. Å ena sidan har detta varit en styrka då
projekten har kunnat vara lyhörda och flexibla efter målgruppens behov och önskningar.
Detta har gjort att målgruppen till viss del kunnat vara medbestämmande, vilket kan
vara en viktig del av att skapa självförtroende och tillit hos gruppen. Dessutom har det
gjort projekten mindre känsliga för yttre påverkan så som Covid-19-pandemin, och de
har därför relativt enkelt kunnat anpassa sig till en digital omställning eller ändrat fokus.
Å andra sidan har den stora flexibiliteten inneburit en risk för att projektens aktiviteter
anpassas efter önskan snarare än behov, och att de då tappar sin förankring i det
långsiktiga målet om en påskyndad och underlättad etablering. Som sagt tidigare har
exempelvis många av projekten riktat sig till kvinnor på grund av att den målgruppen
tydligt uttryckt sina behov. Med andra ord innebär detta en risk för att aktiviteter
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utformas efter situation i stället för mål. Dessutom betyder flexibiliteten en risk ur ett
finansiellt perspektiv. Att projekten finansieras för en viss typ av aktiviteter som senare
inte genomförs kan vara problematiskt, beroende på finansiärens krav.
2.2.3 Otydliga krav på uppföljning skapar flexibilitet men hämmar
konstruktiv utveckling
Avsnittet ovan leder oss in på de krav som funnits på projekten om uppföljning. Dessa
krav bedömer vi, baserat på det som efterfrågas i slutrapporterna, som låga. De
uppföljningsfrågor som ställs är breda och specifika indikatorer följs inte upp. Detta
innebär en flexibilitet för projekten, och att administrationen kring projekten blir mindre
tung. Något som uppskattas av både länsstyrelsen och Vingåkers kommun.
Däremot anser vi att de låga uppföljningskraven har hämmat projektens konstruktiva
utveckling. Om slutrapporteringsfrågorna hade varit mer specifika och efterfrågat mer
statistisk uppföljning hade det informella lärandet kunnat formaliseras, och nyttjas till
att utforma nästa ”projektpärla” till att bli en bättre version av sig själv. I och med att
projekten har samlat in data för logistiska syften är det inte en fråga om att uppmana
projektägarna att samla in mer data, utan att använda det som finns i ett analytiskt syfte.
Dessutom borde syftet med vissa frågor definieras bättre, i synnerhet de frågor som rör
horisontella perspektiv (i nuvarande projektmallar ställs krav på att rapportera om
projektens arbete med barnrättsperspektiv och jämställdhet). I projektens
slutrapporteringar har dessa perspektiv ofta beskrivits mycket kortfattat eller ytligt,
vilket tyder på att syftet och formen med arbetet med horisontella perspektiv inte är
tydligt.

2.3 Projektens måluppfyllelse om en underlättad och
påskyndad etablering
I och med att uppföljningen i dag inte är systematisk och tydlig är det både svårt att
undersöka projektens långsiktiga resultat och påverkan och deras kostnadseffektivitet.
Däremot kan vi konstatera att projekten har skapat goda förutsättningar för att möta
reella behov för att uppnå en påskyndad och underlättad etablering. Både projektens
innehåll samt organisatoriska och finansiella struktur har till stor del fungerat väl. En
del utmaningar är sådant som projekten skulle kunna adressera bättre, och en del hinder
är också följden av Vingåkers kommuns särskilda kontext av att vara en liten kommun.
Samtidigt verkar kommunens storlek vara en styrka vad gäller etableringsarbetet, då
många intervjurespondenter berättat om den varma och familjära stämningen i
kommunen.
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3. Rekommendationer
Mot bakgrund av föregående kapitels analys och av projektens samlade innehåll,
genomförande, organisation och finansiella struktur lämnar vi följande
rekommendationer till etablerings- och integrationsansvariga i Vingåkers kommun:
➢ Nyttja den uppföljningsdata som finns insamlad i de respektive projekten.
Sammanställ den på ett sätt som möjliggör jämförelse mellan projekten och i
synnerhet vad gäller utfall, resultat och påverkan i den mån det går. Använd
detta som ett underlag för framtida etableringsarbete.
➢ Utforma en struktur eller mall för lärandet inom och mellan projektkoncepten,
för att säkerställa konstruktiv utveckling och minska risken för en
personberoende verksamhet.
➢ Utforma en övergripande förändringslogik för det samlade etableringsarbetet i
Vingåkers kommun. Definiera hur framtida projekt kompletterar varandra i en
integrationsprocess över tid.
➢ Gör en problemanalys över vilka målgrupper som är svårast att nå eller arbeta
med i kommunen, exempelvis nyanlända män.
Mot bakgrund av utvärderingens analys av projektens samlade innehåll, genomförande,
organisation och finansiella struktur lämnar vi följande rekommendationer till
etablerings- och integrationsansvariga vid Länsstyrelsen Södermanlands län:
➢ Utforma rapporteringsmallarna, särskilt slutrapporteringsmallen, på ett mer
detaljerat och strategiskt genomtänkt sätt så att särskilt viktiga områden för
Länsstyrelsen följs upp ordentligt. Se till att noggrant följa upp de frågor som
ställs i ansökningsformuläret.
➢ Definiera syftet med rapportmallarnas frågor om horisontella perspektiv (i
dagsläget barnrättsperspektiv och jämställdhet), och hur finansierade projekt
förväntas arbeta med detta.
I kommande kapitel presenterar vi delanalyserna av de projektspecifika empiriska data
som legat till grund för rekommendationerna.
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4. Sju projektkoncept – sju delanalyser
Som nämnt i introduktionskapitlet handlar samtliga 13 projekt om samhällsorientering,
men fokuserar på olika behov inom detta. Tillsammans adresserar projekten sju
nyckelbehov genom sju olika projektkoncept om hur integrationsbehoven kan mötas
genom olika projekt. I det här kapitlet används projektkonceptens förändringslogiker
som grund för att presentera och analysera respektive projektkoncepts måluppfyllelse,
resultat, framgångsfaktorer och hinder samt förbättringspotential.
I analysen som följer är projektkoncepten organiserade efter de tre statsbidragen:
•
•

§37-medel: Boskola och Förberedande trafikkunskap;
§37a-medel: Flyktingguide/Språkvän och Föräldraskapsstöd; och
TIA-medel: Arbetsfokus, Frånskjutet/Asylsökande 2019 och TIA 2020.

Varje projektkoncept presenteras först av en figur med projektkonceptets
förändringslogik och vår bedömning av respektive delmoment, samt en sammanfattning
av de framgångsfaktorer och utmaningar som projekten stött på under
genomförandeprocessen. Vår bedömning visas genom respektive delmoments rutas
färg, baserad på bedömningsskalan bra (grön), varken bra eller mindre bra (gul) eller
mindre bra (röd). I de ljusgrå rutorna förklaras bedömningen kortfattat. Sedan följer en
sida med löpande text av vår analys av projektkonceptet.
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4.1 Boskola – stöd till att söka boende
Bo klokt, och sedermera Boskola (från och med nu refererat till som det senare), är ett
projektkoncept som har genomförts i tre omgångar mellan maj 2017 och juni 2021. Den
totala budgeten för de tre omgångarna var 840 000 kronor från statsbidrag 37. En del av
budgeten har dock gått till ett annat projektkoncept, Förberedande trafikkunskap, och en
del av budgeten för det har i sin tur gått till Boskola. Förberedande trafikkunskap
analyseras i delkapitlet som följer.
Boskola genomförde insatser för att underlätta för ensamkommande ungdomar och
nyanlända individer i kommunen att få ett eget boende. Detta gjordes dels genom att
utbilda målgruppen om bostadsmarknaden och få målgruppen och hyresvärdar att
mötas, dels genom att försöka få privatpersoner att hyra ut sina hem.
4.1.1 Rätta förutsättningar för måluppfyllelse och nytta
Sammanfattningsvis är vår bedömning att Boskola är ett projektkoncept som har haft
goda förutsättningar att uppnå sina förutsatta mål. Aktiviteter har genomförts till stor del
i linje med det som planerats i ansökningsdokumenten till projekten. Detta betyder att
det har funnits förutsättningar för att nå målen. En del av projektens kvalitativa
uppföljning talar för att projekten gjort att både målgruppen känt sig tryggare att söka
boende, och att andra berörda aktörer som lokala hyresvärdar och Migrationsverket sett
en positiv förändring efter att personer har deltagit i projekten. Men eftersom delar av
målgruppen inte har deltagit i aktiviteterna, och eftersom utfall och resultat inte har
följts upp systematiskt, är det svårt att avgöra huruvida projekten har lett till resultat och
långsiktig påverkan.
I jämförelse med andra projekt sticker Boskola ut i form av att det har haft en bred
målgrupp, där hyresvärdar ingått i målgruppen för aktiviteterna (och deltagit i de
tidigare projektomgångarna). Detta har inneburit att projektet öppnat upp för större
kontaktytor mellan etablerade och icke-etablerade personer, vilket är en viktig
komponent för god etablering. Att öka möjligheterna till ett boende är dessutom något
som kopplar an väl till statsbidragets syfte om att ge målgruppen förutsättningar att
kunna ta till sig andra insatser. Utan ett tryggt och stabilt boende är det svårt att kunna
delta i andra insatser. Däremot upplever vi projektkonceptet som något anonymt i
relation till de andra projektkoncepten, i form av att det inte pratas särskilt mycket om
det bland vare sig projektledare eller projektdeltagare.
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4.2 Förberedande trafikkunskap – stöd till att ta körkort
”Förberedande trafikkunskap för att underlätta bosättning på småorter samt fortsatt
boskola 2” (hädanefter refererat till som Förberedande trafikkunskap) är ett projekt som
genomfördes i två omgångar under juli 2018 till juni 2021. Den totala budgeten var 550
000 kronor från statsbidrag 37. En del av budgeten gick dock till Boskola, och en del av
Boskolas budget finansierades genom Förberedande trafikkunskap. Boskola analyseras i
föregående avsnitt.
Genom att kombinera svenskundervisning med undervisning i trafikkunskap på svenska
syftade Förberedande trafikkunskap till att underlätta för asylsökande, nyanlända och
utrikesfödda att öka chanserna till att ta körkort. Därmed ämnade projektet även till att
öka målgruppens chanser till boende och arbete, eftersom fler boenden och
arbetstillfällen finns utanför centralorten och under tider då inte kollektivtrafiken går.
4.2.1 Projektet möter ett efterfrågat men svårhanterat behov
Sammanfattningsvis konstaterar vi att Förberedande trafikkunskap varit ett
projektkoncept med en hög ambition: underlätta för målgruppen att ta körkort. Projektet
har varit uppskattat bland projektdeltagarna eftersom det handlar om något så pass
konkret och potentiellt användbart för dem. En av våra intervjurespondenter nämner
projektkonceptet som ett av de viktigaste, i och med att det bidrar till att särskilt kvinnor
ges en möjlighet att bli mer självständiga. Flera inom målgruppen har understrukit hur
körkort och tillgång till bil skulle möjliggöra att de både skulle kunna få arbete och bo
kvar i Vingåker.
Projektet har inte fört någon detaljerad uppföljning om hur det har gått för deltagarna
efter avslutat projektperiod. Men en del ab projektets kvalitativa uppföljning pekar på
att endast några få har fått körkort. Detta bedömer vi vara kopplat till att Förberedande
endast adresserat ett behov – teorikunskap – av flera behov relaterat till måluppfyllelsen
om att hjälpa målgruppen att få körkort. De behov som projektet inte har bemött är
praktiska kunskaper och tillgång till bil. Praktisk körkortslektioner och bil är något som
är dyrt och något som många inom målgruppen inte har råd med. Därför konstaterar vi
att målbilden är relevant men svåruppnåelig med de aktiviteter som planerats. Eventuellt
skulle projektet ha gynnats av ett samarbete med andra organisationer eller aktörer som
antingen skulle kunna gynnas själva av att målgruppen hade körkort, såsom buss- eller
taxibolag. I och med detta sticker projektkonceptet ut något i jämförelse med de andra
projektkoncepten, som ett projekt som har en mycket svåruppnåelig målbild baserat på
de planerade aktiviteterna.
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4.3 Flyktingguide/Språkvän – stöd till svenska kontakter och
språkkunskaper
Flyktingguide/Språkvän (hädanefter refererat till som Språkvän) är ett projektkoncept
som har genomförts i tre omgångar mellan juni 2018 och december 2021, och med en
digital omgång som fortfarande pågår. Den totala budgeten var 2,4 miljoner kronor från
statsbidrag 37a. En stor del av budgeten har gått till ett annat projektkoncept,
Föräldraskapsstöd, som presenteras i ett av de följande delkapitlen. En del av
Föräldraskapsstöds budget har även gått till Språkvän.
Språkvän syftade till att öka kontakten mellan framför allt nyanlända och etablerade
svenskar, särskilt genom att matcha nyanlända med så kallade språkvänner (synonymt
med flyktingguide). Målet var att främst underlätta etableringsprocessen för nyanlända,
men också erbjuda etablerade svenskar ett givande kulturutbyte och en ökad
kulturförståelse. Syftet var att på lång sikt underlätta etablering för nyanlända och
motverka segregation.
4.3.1 En uppsjö av aktiviteter mellan etablerade och icke-etablerade har
skapat viktiga kontaktytor
Språkvän var ett mycket uppskattat projektkoncept av den breda målgruppen, det vill
säga av både bland nyanlända och bland etablerade språkvänner. Flera av de deltagare
vi pratat med har än i dag kontakt med sina språkvänner/språkguider. Projektkonceptet
sägs ha varit särskilt uppskattat tack vare att det funnits en flexibilitet och lyhördhet
inför deltagarnas behov och de etablerades intressen när diverse aktiviteter har
utformats. Den här flexibiliteten syns när projektens ansökningsformulär jämförs med
slutrapporteringen, i form av att det är en påtaglig skillnad mellan de tilltänkta och
slutligen genomförda aktiviteterna. Aktiviteterna har dessutom varit väldigt många och
varierande där inte alla aktiviteter listas så noggrant i ansökningsformulären. Detta har
gjort det något svårt att få en överblick för projektkonceptets samtliga aktiviteter. Detta
skulle kunna vara ett problem ur ett finansieringsperspektiv, men verkar inte ha varit så
baserat på samtal vi haft med länsstyrelsen och Vingåkers kommun.
Projektkonceptets utmaningar har varit kopplade till att attrahera manliga deltagare och
under senare projektomgångar fler etablerade svenskar till språkvänner. Även om
aktiviteterna varit utformade för att passa olika typer av intressen kan det ha varit så att
de varit något mer passande för traditionellt kvinnliga intressen. Problemen med att nå
tillräckligt med etablerade svenskar som språkvänner tros kunna ha att göra delvis med
ett sinande engagemang för nyanlända under de senaste åren, men framför allt på grund
av att Vingåker är en liten kommun.
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I jämförelse med de andra projektkoncepten sticker Språkvän likt Boskola ut med sin
breda målgrupp. Genom att nästan i samma grad som nyanlända integrera gruppen
etablerade svenskar (alltså inte bara ha med gruppen som ett stöd) har Språkvän
sannerligen bidragit till att främja kontaktytor mellan etablerade och icke-etablerade.
Den här kontakten sägs ha inneburit att nyanlända har kunnat öva sina kunskaper i
svenska, förståelse för arbetsmarknaden och vidgat sina nätverk. Något som är centrala
komponenter för att uppnå en påskyndad och underlättad etablering.
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4.4 Föräldraskapsstöd
Föräldraskapsstöd är ett projektkoncept som genomförts i flera omgångar mellan
augusti 2019 till och med juni 2021. Den totala budgeten var 1,5 miljoner kronor
finansierat genom statsbidrag 37a. En del av budgeten har gått till ett annat
projektkoncept, Språkvän, som presenteras i ett av de följande delkapitlen. En del av
Språkväns budget har även gått till Föräldraskapsstöd.
Föräldraskapsstöd syftade till att stärka nyanlända föräldrar med barn över nio år i deras
föräldraskap. Genom föräldrastödjare genomfördes föräldraskapsprogram på
deltagarnas modersmål. Programmen innefattade information om barns rättigheter,
brottsförebyggande insatser och integration. Målet med projektkonceptet var att ge
föräldrar redskap för, och trygghet i, att vara förälder i Sverige. På så sätt ämnade
projektkonceptet att underlätta såväl föräldrars som barns integration, och därmed
begränsa kulturellt betingat utanförskap, brottslighet bland unga nyanlända och misstro
för svenska myndigheter och rättssystem.
4.4.1 Projektet har varit uppskattat, relevant och skapat mervärde
Vi konstaterar att Föräldraskapsstöd har adresserat ett stort behov bland målgruppen.
Projektkonceptet är mycket uppskattat bland deltagarna. Det har varit särskilt
användbart för dem att få information förmedlad på sina modersmål och kunskap om
myndighetsstrukturer som inte är lika vanliga i vissa andra länder. I och med att
informationen förmedlats på modersmål har den dels varit ytterst tillgänglig för
målgruppen, dels bidragit till ett tryggt samtalsklimat förankrat i kulturell förståelse,
enligt projektledningen och -deltagarna. Särskilt information och kontakt med
Socialtjänsten har varit uppskattat av målgruppen. Vissa uppgav i våra intervjuer att de
tack vare Föräldraskapsstöd hade fått självförtroende att nyttja Socialtjänstens stöd till
föräldrar. Dessutom har deltagarna sett ett mervärde i att föräldraskapsprogrammen gett
dem självförtroende att våga prata med varandra och utbyta erfarenheter och stöd.
Föräldraskapsstöd sticker ut i relation till de andra projektkoncepten i och med att det
har använt sig av en följeforskare under genomförandeprocessen. Följeforskaren har
särskilt varit ett stöd i utformandet och genomförandet i konceptet. Detta har varit en
styrka för projektet då det varit förankrat i forskning och undersökningar. Däremot har
följeforskaren inte gjort att projektkonceptet har genomfört en systematisk uppföljning,
vilket begränsar en undersökning av projektkonceptets långsiktiga påverkan. Hur
resultat och påverkan skulle kunna mätas för ett projekt som Föräldraskapsstöd är dock
inte enkelt eller ens möjligt. Bristen på systematisk uppföljning är inte något som
sticker ut för Föräldraskapsstöd, utan något som gäller för samtliga projektkoncept, som
vi kommenterar i vår övergripande analys.
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4.5 Arbetsfokus – stöd till att hitta ett arbete
Arbetsfokus är ett projektkoncept som genomfördes under en omgång mellan september
2019 till och med 31 december 2020. Budgeten för projektet var 350 000 kronor från
statsbidraget TIA. Arbetsfokus riktade sig initialt till asylsökande i arbetsför ålder och
syftade till att förbättra målgruppens chanser till att få jobb, framför allt i Vingåker.
Projektet erbjöd därför målgruppen två olika typer av aktivitetsprogram: ett för att
bygga självförtroende till att söka jobb (programmet ”Affärsskola”) och ett för att stötta
målgruppen i det faktiska jobbsökandet (arbetscoachning).
4.5.1 Fördelaktig kombination av mjuka och hårda värden centrala för att
hitta ett arbete
Arbetsfokus har varit ett uppskattat projekt bland våra intervjurespondenter.
Kombinationen av Affärsskola-programmet som handlade om ”mjuka” värden(som
självförtroende och självkänsla) med arbetscoachning som handlade om l ”hårda”
värden(som CV-granskning och arbetsmarknadsrelaterad utbildning) har varit mycket
uppskattad. Vår bedömning är att en sådan kombination av aktiviteter som så tydligt
kompletterar och bygger på varandra är fördelaktig för att uppnå projektkonceptets
långsiktiga mål om att målgruppen når egenförsörjning. Detta gör att projektet sticker ut
i jämförelse med de andra projektkoncepten. Dessutom bygger Arbetsfokus på en
mycket viktig nyckel för etablering – arbete – och är därför viktigt ur ett
helhetsperspektiv vad gäller etableringsarbetet i Vingåkers kommun. Ingen systematisk
uppföljning har gjorts efter projektets genomförande, men två personer har uppgett till
oss att de har fått arbete tack vare projektet.
Däremot hade Arbetsfokus svårt att nå sin initiala målgrupp av asylsökande.
Svårigheterna bestod dels av att juridiska aspekter som gjorde att det inte var möjligt att
erbjuda vissa insatser till personer utan uppehållstillstånd. Dels handlade de om att det
var svårt att få män att delta. Detta gjorde att projektet anpassade sig till situationen och
gjorde om Affärsskola till ett riktat program mot nyanlända och utrikes födda kvinnor.
Att ha en sådan plattform endast för endast nyanlända och utrikes födda kvinnor uppges
ha varit uppskattat, eftersom det skapade trygghet. Däremot bör projektledningen
fundera på huruvida ett sådant agerande var rätt i sammanhanget, eller om projektet
snarare borde ha gjort om programmet för att försöka attrahera den ursprungligen
målgruppen så som den definierats i finansieringsansökan. Eftersom det över lag ter sig
ha varit svårt att attrahera män till aktiviteter anser vi att projektet skulle ha gynnats av
den senare strategin.
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4.6 Frånskjutet/Asylsökande 2019 – stöd till
samhällsorientering
Projektkonceptet Frånskjutet, Frånskjutet lite till och Asylsökande 2010 (hädanefter
refererade till som Frånskjutet) har genomförts i tre omgångar mellan november 2017
och december 2020. Den totala budgeten för detta var Tillsammans omsatte de tre
projekten 1,1 miljoner kronor. Dessutom ingår en del av de aktiviteter som utformats
genom det här projektkonceptet i det nu pågående projektkonceptet ”TIA 2020 och
hälsosamt liv”, se en presentation av detta i följande avsnitt.
Frånskjutet syftade till att främja asylsökandes hälsa, självständighet och aktiva
deltagande i samhällslivet, och på så sätt bidra till en påskyndad och underlättat
etablering för målgruppen. I samarbete organisationer i kommunen genomfördes en
uppsjö av aktiviteter för att uppnå detta, såsom studiecirklar relaterade till svensk
samhällsorientering (till exempel om föräldraskap, arbetsmarknad, eller matkultur),
språkträning och CV-stöd, samt utflykter och andra sociala evenemang. Projektet
påminner om Språkvän, men har fler uttalade syften än språkträning och intensifierade
kontaktytor.
4.6.1 Värdefulla sociala mötesplatser som gav energi och emotionella
utbyten
Många av deltagarna och projektledarna har pratat om Frånskjutets diverse aktiviteter
med värme. Många av aktiviteterna har varit av en social, avslappnad och vänskaplig
natur, vilket har varit mycket uppskattat. Projektdeltagare har uppgett att Frånskjutet har
varit viktigt för att ha något att göra under dagarna, och motverka passivisering. Vår
bedömning är att den aktiva och trygga miljön har skapats genom ett icke-hierarkiskt
tillvägagångssätt, där projektledarna har haft nära och personlig kontakt med
projektdeltagarna. Precis som för Föräldraskapsstöd har deltagarna särskilt uppskattat
informationsträffar med myndighetsrepresentanter (till exempel med Polisen eller
Socialtjänsten). Men även projektens samarbete med lokala organisationer såsom Röda
Korset och Svenska kyrkan, samt lokala och trygga mötesplatser såsom biblioteket.
Frånskjutet är ett projektkoncept som innefattar väldigt många aktiviteter. De aktiviteter
som har varit extra uppskattade är till exempel praktisk språkträning (i stället för
teoretisk). Som extern utvärderare har det var svårt för oss att få en överblick över alla
aktiviteterna, och de skiljer sig ofta vad det gäller planerade och genomförda
aktiviteterna. Detta verkar dock inte ha varit ett problem för kommunen, som tack vare
ett nära samarbete på integrationsenheten har kunnat hålla ihop alla trådar. Det verkar
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inte heller ha varit ett problem för länsstyrelsen, som har värdesatt en relativt
odetaljerad återrapportering för att säkerställa en flexibel och aktiv
genomförandeprocess. Ingen systematisk uppföljning har genomförts, men en
slutrapportering hänvisar till att SFI-lärare har sagt att de upplever sina elever som
bättre rustade för språkundervisning när de har deltagit i aktiviteter genom Frånskjutet.
Projektkonceptets största utmaningar har varit att få målgruppen att delta aktivt under en
längre tid, i synnerhet män. Detta tros delvis bero på att många aktiviteter legat under
tider då män inte kunnat delta på grund av deras arbeten eller studier, och på grund av
beteendemönster eller genuskodade normer som bidrar till att män inte tenderar att delta
lika mycket i vissa typer av sociala aktiviteter.
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4.7 TIA 2020 med hälsosamt liv – stöd till god hälsa
TIA 2020 med hälsosamt liv (hädanefter refererat till som TIA 2020) är ett pågående
projekt som började i juli 2020 och förväntas pågå fram till 30 juni 2022. Budgeten för
projektet är 1 miljon kronor från TIA-medel. En del av dessa medel går dock till
aktiviteter som utformats genom projektkonceptet Frånskjutet. Dessa aktiviteter
diskuteras i tidigare avsnitt.
TIA 2020 syftar till att genomföra hälsofrämjande aktiviteter för att möta asylsökandes
och nyanländas behov av att förbättra sin hälsa, så att de kan delta i andra
etableringsinsatser. Ett antal hälsofrämjande informatörer (”hälsovärdar”) har utbildats
av Region Sörmland för att informera om kost och hälsa.
4.7.1 Flexibilitet möjliggjorde hantering av Covid-19-pandemin
Eftersom TIA 2020 fortfarande pågår är vi något begränsade i vad vi kan säga om
projektets genomförande och resultat. Hittills har projektet behövt göras om en del på
grund av Covid-19-pandemin. De hälsovärdar som initialt skulle ha informerat om kost
och hälsa fick i stället börja med att informera och svara på frågor om Covid-19pandemin och vaccinering. Ur ett samhällsperspektiv var detta ett viktigt arbete för
regionen, och projektet mötte ett stort behov av att få mer information om situationen på
relevanta språk. Detta visar det positiva med den flexibilitet som projektstrukturen och
länsstyrelsens krav på uppföljning har haft, i och med att projektet i det här fallet kunde
ändra sina aktiviteter så pass enkelt.
Ett annat mervärde som TIA 2020 har haft är att vissa av de personer som utbildats till
hälsovärdar, vilka själva oftast har varit utrikesfödda, har fått arbete inom regionen tack
vare arbetslivserfarenheten som hälsovärd. Den här aspekten gör att TIA 2020 sticker ut
i relation till de andra projektkoncepten.
Covid-19-pandemin har gjort att projektets ursprungliga aktiviteter har skjutits upp eller
gjorts om till digitala aktiviteter. Projektledarna och projektdeltagarna har dock inte sett
att detta skulle vara ett problem. TIA 2020 arbetar med uppföljning, bland annat genom
enkäter till deltagare. Detta ger förutsättningar till att projektet kommer kunna följa upp
utfall, resultat och långsiktig påverkan.
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Denmark
Oxford Research A/S Falkoner
Allé 20
2000 Frederiksberg
office@oxfordresearch.dk

Norway
Oxford Research AS
Østre Strandgate 1
4610 Kristiansand
post@oxford.no

Sweden
Oxford Research AB
Norrlandsgatan 11
111 43 Stockholm
office@oxfordresearch.se
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Baltics/Riga
Oxford Research Baltics SIA
Kr.Valdemara 23-37, k.2
LV-1010, Riga
info@oxfordresearch.lv

Belgium/Brussels
Oxford Research c/o ENSR 5. Rue
Archiméde
Box 4, 1000 Brussels
office@oxfordresearch.eu
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Utvärdering av
integrationsinsatser i
Vingåkers
kommun
Slutpresentation, 30 mars 2022
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Dagens agenda mellan 10.00-12.00

10.00-11.00: Presentation av slutrapporten
• Utvärderingens syfte och genomförande
• Analys och rekommendationer baserade
på samtliga projekt
• Kortfattad analys av respektive projekt

11.00-11.15: Paus
11.15-12.00: Diskussion och frågor
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Utvärderingens syfte och
genomförande

Syfte
• Bakåtblickande: bedöma om resultat och mål
har uppnåtts, inklusive framgångsfaktorer och
utmaningar.
• Framåtblickande: ge rekommendationer för
framtida integrationsinsatser.
Tidsram: september 2021 – maj 2022.

Genomförande
• Hösten 2021: undersökning av producentsidan –
dokumentation, projektledning, finansiering.
Presentation 14 december.
• Våren 2022: undersökning av konsumentsidan –
deltagare. Presentation i mars, slutrapport i april.
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Bakgrund:
Beskrivning av projekten
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Beskrivning av projekten
#

Projektnamn

Projektperiod

Statsbidrag inom

Budgetbifall

1

Bo klokt/Boskola

2017

§37

285 459

2

Frånskjutet

2017-2018

TIA

195 000

3

Flyktningguide/språkv
än
Frånskjutet och lite till

2018-2019

§37a

419 800

2018-2019

TIA

300 000

Förberedande
trafikkunskap för att
underlätta bosättning
på småorter samt
fortsatt boskola

2018-2019

§37

332 800

6

Föräldraskapsstöd

2018-2020

§37a

587 000

7

Arbetsfokus

2019-2020

TIA

349 500

8

Asylsökande 2019

2019-2020

TIA

600 000

9

Flyktningguide/språkv
än
Språkvän och
föräldrastöd
Trafikkunskap och
boskola 3
TIA 2020 med
hälsosamt liv
Digital språkvän och
föräldrastöd
13 projekt

2019-2020

§37a

450 000

2020-2021

§37a

910 000

2020-2021

§37

219 200

2020-2022

TIA

1 000 000

2021-2022

§37a

632 000

2017-2022

§37; §37a¸TIA

6 280 759

4
5

10
11
12
13
Totalt

•
•

•

•

Vad: 13 projekt – elva avslutade och två
pågående.
Finansiering: tre olika statsbidrag, total
budget: 6 280 759 SEK.
Huvudsaklig målgrupp: asylsökande,
nyanlända, utrikes födda, samt etablerade
svenskar, lokala arbetslivet och civilsamhället.
Övergripande mål: påskyndad och
underlättad etablering av målgruppen i
kommunen.
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Sju nyckelbehov – sju projektkoncept
Statsbidrag och deras
syfte

§37: Ge kommunen
beredskap och
mottagarkapacitet

Projekt

Adresserade
behov/projektkonce
pt

Bo klokt/Boskola

i. Eget boende

Förberedande trafikkunskap

ii. Körkort

Förberedande trafikkunskap
och boskola 3
Flyktingguide/språkvän

§37a: Förbättra sociala
kontakter inom och utanför
målgruppen

Flyktingguide/språkvän 2
Språkvän och
föräldraskapsstöd
Föräldraskapsstöd
Digital språkvän och
föräldrastöd

TIA: Aktivera målgruppen
(motverka passivisering)

iii. Språk och kontakt
med etablerade
svenskar

iv. Stöd i
föräldraskapet

Arbetsfokus

v. Arbete

Frånskjutet

vi.
Samhällsorientering
och svenskkunskaper

Frånskjutet och lite till
Asylsökande 2019
TIA 2020 med hälsosamt liv

vii. God hälsa
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Teoribaserad utvärderingsansats – struktur för analys för
projektkoncepten
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Samlad analys

173

Anlays av projektens samlade innehåll och genomförande

Agenda

• Projekten är extremt uppskattade bland deltagare, ledare och finansiärer.
• Projektens innehåll och form kompletterar varandra väl över lag.
• Affärsskola, Föräldraskapsstöd, Språkvän och TIA 2020 sticker ut som särskilt bra.
• Boskola och Frånskjutet sticker varken ut som särskilt bra eller mindre bra.
• Trafikskola sticker ut som det projekt med svårast målbild.

• Avsaknad av “existstrategi” samt svårt att nå män, asylsökande och
nyanlända.
Analys av projektens organisatoriska och finansiella
struktur
• En struktur av pärlbandsprojekt där lärandet sker informellt.
• En flexibel genomförandeprocess på gott och ont.
• Otydliga krav på uppföljning skapar flexibilitet men hämmar konstruktiv
utveckling.
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Projektens måluppfyllelse om en underlättad och påskynad etablering
Projekten har skapat goda förutsättningar att möta reella behov, och genomförandet
har över lag fungerat väl. Men svårt att undersöka måluppfyllelsen, p.g.a. osystematisk
uppföljning.
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Rekommendationer
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Till Vingåkers kommun
➢ Nyttja den uppföljningsdata som finns insamlad i de respektive
projekten. Sammanställ den på ett sätt som möjliggör jämförelse
mellan projekten och i synnerhet vad gäller utfall, resultat och
påverkan i den mån det går. Använd detta som ett underlag för
framtida etableringsarbete.
➢ Utforma en struktur eller mall för lärandet inom och mellan
projektkoncepten, för att säkerställa konstruktiv utveckling och
minska risken för en personberoende verksamhet.
➢ Utforma en övergripande förändringslogik för det samlade
etableringsarbetet i Vingåkers kommun. Definiera hur framtida
projekt kompletterar varandra i en integrationsprocess över tid.
➢ Gör en problemanalys över vilka målgrupper som är svårast att
nå eller arbeta med i kommunen, exempelvis nyanlända män.
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Till Länsstyrelsen Södermanlands län
➢

Utforma rapporteringsmallarna, särskilt
slutrapporteringsmallen, på ett mer detaljerat
och strategiskt genomtänkt sätt så att särskilt
viktiga områden för Länsstyrelsen följs upp
ordentligt. Se till att noggrant följa upp de frågor
som ställs i ansökningsformuläret.

➢

Definiera syftet med rapportmallarnas frågor om
horisontella perspektiv (i dagsläget
barnrättsperspektiv och jämställdhet), och hur
finansierade projekt förväntas arbeta med detta.
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Analys av varje projektkoncept
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Sju projektkoncept – sju analyser
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Projektkoncept

Hur sticker de ut?

Affärsskola

Fördelaktig kombination av mjuka/breda värden (självförtroende) samt och hårda värden/smala värden
(jobbcoachning) centrala för att hitta ett arbete

Föräldraskapsstöd

Har skapat en samhörighetskänsla mellan familjer, gett konkreta verktyg för barnuppfostran och skapat
förtroende för svenska myndigheter. Har använt sig av följeforskning som grund och genomförandestöd.

Språkvän

En uppsjö av aktiviteter centrerade kring samma mål skapade kontaktytor mellan icke-etablerade och
etablerade i Sverige, genom att integrera etablerade som målgrupp för insatserna.

TIA 2020

Viktigt projekt under Covid-19-pandemin, i och med att det tack vare sin flexibilitet kunde hantera det
stora behovet av information om Covid-19-pandemin och vaccin. Var dessutom ett projekt som ledde till
jobb för hälsovärdarna.
Har framstått som något anonymt i och med att det inte har refererats till så mycket i vår undersökning.
Svårigheter att integrera fastighetsägare mot slutet av projekttiden visar eventuellt på en felbedömning
av problemanalysen. Men rätta förutsättningar för måluppfyllelse och nytta.

Boskola

Frånskjutet

Bedömning

Utgjorde en trygg och social mötesplats med låga trösklar för deltagande, gav energi och emotionella
utbyten.
Ur en utvärderingssynpunkt spretigt och svåröverblickbart, med stor skillnad mellan planerade och
genomförda aktiviteter. I och med så stor bredd på aktiviteterna kan aktiviteterna även anses vara mer
eller mindre angelägna ur en integrationssynpunkt (till exempel simskola jämfört med matlagningskurs),
därför svårt att bedöma projektet som helhet. Däremot mycket uppskattat och verkar delvis ha motverkat
passivisering bland målgruppen.

Trafikskola

Möter ett efterfrågat men svårhanterat behov. Sticker ut som det projekt som haft svårast med
måluppfyllelsen. Detta på grund av att målet – att målgruppen ska ta körkort – beror på många
omständigheter som inte ingår i projektet, såsom finansiering av körkortslektioner. Projektets medel kan
anses varit missriktade, eftersom målet ligger för långt bort.
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Frågor och reflektioner
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Tack!
Kontakt:
Thomas Westerberg
Thomas.Westerberg@oxfordresearch.se
Malin Hellström
malin.hellstrom@oxfordresearch.se
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vingaker.se

Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

65 (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

184

vingaker.se

Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

66 (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:
Återrapportering av 2021 års utvecklingsmedel till kommuner för arbetet mot våld i
nära relationer, SN 2021/134. (Bifogas i kallelsen)
Återrapportering av 2021 års statsbidrag till kommuner inom ramen för
Äldreomsorgslyftet, SN 2021/76. (Bifogas i kallelsen)
Återrapportering av 2021 års statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård
och omsorg, SN 2021/226. (Bifogas i kallelsen)
Överenskommelse avseende uppföljningssystemet SUS, SN 2022/120.
Tillförordnad socialchef 9-18 april 2022, SN 2022/128.
IFO-chef
Begäran om yttrande - Antagning av hemvärnspersonal, SN 2022/110.
Begäran om yttrande - Antagning av hemvärnspersonal, SN 2022/111.
Begäran om yttrande - Antagning av hemvärnspersonal, SN 2022/112.
Socialutskottet:
Paragraf

Ärende

Beslut

Datum

Su § 100

Ansökan om personlig
assistans enligt LSS
Upphörande av vård
enligt LVU
Ansökan om daglig
verksamhet enligt LSS
Ansökan om fortsatt
placering på
HVB/stödboende
enligt SoL
Övervägande enligt
LVU
Ansökan om daglig
verksamhet enligt LSS

Avslag

2022-03-30

Vård upphör

2022-03-30

Beviljat

2022-03-30

Beviljat

2022-04-13

Fortsatt vård

2022-04-13

Beviljat

2022-04-13

Su § 101
Su § 102
Su § 110

Su § 111
Su § 112
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Su § 113
Su § 114

Justerandes sign

2022-04-26

Ansökan om särskilt
boende enligt SoL
Ansökan om särskilt
boende enligt SoL

67 (x)

Beviljat

2022-04-13

Beviljat

2022-04-13

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

68 (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
189

9
7
9

27
54
51

4
15
10

0
3
3

1
7
3

11
7
9

517

25

132

29

6

11

27

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
-78

-4
-1
0

-17
-6
-1

-3
-5
0

0
3
2

-2
2
-4

3
4
2

-142

-5

-24

-8

5

-4

9

Utdragsbestyrkande
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Sida I

Återrapportering av 2021 års utvecklingsmedel till kommuner för arbetet mot
våld i nära relationer

Till bidragsmottagare: Vingåkers kommun
Dnr för rekvisition: 15622/2021
Dnr för rekvisition 2:
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat utveck!ingsmcdcl till kommuner som syftar till att
kvalitc:lsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsntsatta kvinnor och barn, barn som
bevittnat våld samt arbetet med våldsutövarc. Det är en satsning som pågår under år 2020 - 2022. Observera
att ni i denna cnldt enbart ska ange vilket arbete ni valt att prioritera med hjälp av utvecklingsmedlen under
2021. Det övriga ordinarie arbete som kommunen arbetar med som gäller våld i nära rdationcr, men som
inte finansierats med stöd av utvecklingsmcdel ska ni inte ta upp i denna enkät.
Utvecklingsmedcl avser att utveckla och stärka:
• socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens, inklusive tandvårdens, långsiktiga, strukturerade och
samordnade arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrclaterat våld och förtryck, arbete med
vuxna och barn i prostitution och människohandel for sexuella ändamål samt stöd till väldsutsatta vuxna och
barn, inklusive barn som har bevittnat våld,

• alla berörda verksamheters möjligheter alt efterleva och tillämpa Socialstyrelsens föreskrifler och allmänna
råd (2014:4) om våld i niirn rc hitinnr.r m m 1_1('h gi.'\! hmdc rcg,: !v,.:!k i 0v:·i~t,
• verksamma metoder för våldsutsatta med särski lda behov på grnod av cx.empelvis ålder,
funktiommcdsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, nationell
minoritetstillhörighet, utländsk bakgnmd, hcdersrelatcrat våld och föi1ryck eller cirngrelateradc problem samt
personer i prostitution el ler människohandcl för sexuella ändamål,
• alla berörda verksamheters förmåga att upptäcka och stödja våldsutsatta barn och vuxna, inklusive flickor
och kvinnor som har utsatts för eller riskerar att utsättas för könsstympning och harn som uppges vara gifta,
och
• insatser för att nå våldsutövarc och förebygga återfall i våldsbrott.
I

Mottagare av statsbidrag ska senast den 31 mars 2022 åtcnapportera till Socialstyrelsen hur bidragel har
använts. Notera att ni kan bli återbetalningsskyldig om medlen inte har använts enligt villkoren för
statsbidraget. Ett sådant villkor iir bland annat att återrapporteringen ska vara Socialstyre ben tillhanda inorn
angiven tidsram.
Socialstyrelsen tillhandahåller detta webbformulär för åtctTapportcring av statsbidraget. När ni har fyllt i
webbfonnuläret ska ni göra följande:
1. Skicka in era svar elektroniskt till Socialstyrelsen genom att trycka på knappen "Skicka in
åtcnapporteringen" på sista sidan i formuläret.
2. Skriv ut formuläret i sin helhet, som seda n ska undertecknas av behörig företrädare (enligt
ddegationsordning för organisationen).
3. Skicka det undertecknade formuläret och eventuella bilagor som pdf via e-post till
socjaJsty.Ici..s.sm@soci~lslY.re1sen sr (ange namnet på statsbi draget i ämncr.rnden). Se tiH att de underlag ni
skannar och e-postar till Socialstyrelsen ä r läsbara.
Om ni inte har använt hela bidraget under perioden I jmrnari 2021 - 31 december 2021 ska kvarstående
medel ätcrbetalas. Socialstyrelsen kommer att fakturera berörda bidragsmottagarc.

189

I Vid frågor vänligen kontakta:
Johan Juffermans, utredare
E-post: j ohan.j uffcrman s@soci a Istyrelsen.se

Hantering av kontaktuppgifter
E-post och andra handlingar, t.ex. ansökningar och enkätsvar, som kommer in till Socialstyrelsen är enligt
huvudregeln allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten har rätt till att ta del av innehållet, om det inte
finns uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Personuppgifter behandlas hos Socialstyrelsen i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Mer
information om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter finns på myndighetens webbplats
http ://www.socialslJ.re lsen.se/personuppgi !ler.

Sida 2

Praktiska instruktioner
• Klicka här för att se en läsversion av webbformuläret.
• Svaren sparas när du klickar på knappen "Nästa" längst ner på varje sida i webbfonnuläret.
• Du kan avbryta och återgå till webbformuläret genom att klicka på länken i e-postbrevet.
• l slutet av webbformuläret finns möjlighet att kontrollera dina svar innan du skickar in återrapporteringen
till Socialstyrelsen.

Sida 3

Kontaktuppgifter till bidragsmottagaren

I

: Vingåkers kommun !
Bidragsmottagarcns namn:
!I 212000-0308;.
Organisationsnummer:
: Parkgatan 8 :
Utdclningsadrcss (inkl. ev. c/o):
64330
Postnummer:
I
Vingåker
Postort:
E-post organisation:
Lsocial@vingah:r.se
Namn kontaktperson för statsbidraget:' Viktoria Siguyggsdotlir
Befattning kontaktperson:
' Lcd11in,1;.ss1öd
E-post kontaktperson:
v iktoria.~igtryggsuonir@vingakcr.se
Telefon kontaktperson :
IoI 51 19304
Ett svarskvitto kommer att skickas till e-postadressen som du har angivit i fältet "E-post kontaktperson", var
därför noga med att fylla i denna uppg(ft korrekt.
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[ Sida 4

Faktureringsuppgifter
F aktureringsadress:
Parkgatan s
Postnummer (faktura):
6Hl0 I
Poslort (faktura);
Vi ngåker
E-post organisation (faktura):
~e~l-;.ktura@::vingakcrsc I
Fakturarcforens:
VK7003:
Elektronisk fakturaadress (tex. EDT, PEPPIL-id, GLN eller liknande): i ouo7:21200003os
Fakturaväxel (operatör som distribuerar fakturor):
jKofax Fakturnpo1talc11 i

r

I Sida 5
Ekonomisk redovisning 2021

I

Vid "Mottaget statsbidrag" redovisas det belopp som ni fatt av Socialstyrelsen för verksamhetsåret 2021.
Detta fält är förifylll och får inte ändras.
Under "Kostnader" redovisar ni förbrukade medel under 202 1. Ange hur mycket ni har förbrukat av
mottaget statsbidrag. Ta med kostnader under perioden I januari 2021 lill 31 deccmher 202 1. Beloppet ska
anges i heltal kronor. Om svaret är noll kronor, skriv 0. Notera att summan av kostnader inte får överstiga
mottaget statsbidrag.

Vid "Kvarståcndc statsbidrag" redovisas eventuella medel som rinns kvar. Dessa medel ska återbetalas ti 11
I
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Observera att endast medel som erhållits från Socialslyrelsen ska redovisas i denna återrapportcring.

.. k ) l
()] 12R103 (Kr)
'd
,
(
·
1a. M ottaget statsb I rag, omgang I anso an : ...787 .
1 b. Motti1get stat~hirlrag, omgång 2 (rekvisition): ()

0

(K r)

Summa mottaget statshid.-ag, omgäng t och 2: / 28703 \28703 • (Kr)

2. Kostnader

1

I

l

12870.1 (Kr)
0

(Kr}

3. Kvarstående statsbidrag:

Sida 6
I

4. Plats för kommentarer om den ekonomiska redovisningen (max 1 000 tecken):
Här kC111 ni anKe eventue!!a avvikelser/i·ån hudget eller annat som kan vara av vik(/ör Socialst)'relsen att
Aäw111 till nu/ g,iil!er er du1wmisllu I i:>J,wis11ing.
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Frågor om hur utvecklingsmedlen har använts under 2021
Observera att ni endast ska rappo1tera aktiviteter som, helt eller delvis, har finansierats med de mottagna
u tvcck 1ingsmcdlcn 2021.

5. Sammanfatta kortfattat hur ni har använt utvecklingsmedel under 2021 för att kvalitetsutveckla
arbetet mot våld i nära relationer (max 2000 tecken):
Främst till olika utbild11ingsinsatser och re.,ll1-somt1irdelni ng för att öka kunskap och säkerställa kvalitet uch trygghet i äre11tk11a.•
L

Sida 8

6. Kommunen har använt utvecklingsmedel från Socialstyrelsen under 2021 för att...
Observera att ni i dennafi·åga ska ange vilket arbete ni valt att prioritern med hjälp av 11tveck/i11gs111edfen
under 2021. Kommunens ordinarie arbete som gäller l'ålcl i nära relatione1; som inte.finansierats med
utvecklingsmedel, ska ni inte ta upp hä1:
Ja Nej
... delta i kompetenshöjande insatser/kompetensutvcck Iing
... utveckla och stärka berörda verksamheters möjligheter att efterleva och tillämpa Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (2014:4) om våld i nära relationer m.m. och gällande regelverk i övrigt.
... utveckla och stärka metoder för våldsutsatta med särskilda behov
... utveckla och stärka berörda verksamheters förmåga att upptäcka och stödja våldsutsatta barn och
1
vuxna, inklusive flickor och kvinnor som har utsatts för eller riskerar att utsättas för könsstympning
och barn som uppges vara gifta
...utveckla och stärka insatser för att nå våldsutövarc och förebygga återfall i våldsbrott
... stärka samverkan inom kommunen eller med externa aktörer
... finansiera en samordningsfunktion för våld i nära relationer i kommunen
'""'genom andra insatser än ovanstående utveckla och stärka socialtjänstens långsiktiga, strukturerade
och samordnade arbete mot våld i nära relationer
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Kompetenshöjande insatser/Kompetensutveckling
7. Ange vilken/vilka kompetensstöd/utbildningar anställda inom kommunen har deltagit i inom
området våld i nära relationer med stöd av utvecklingsmedel under 2021.
Flera alternativ kan anges. Observera att ni endast ska rapportera insatser som, helt eller delvis, har
finansierats med de erhållna utvecklingsmedlen 2021.
Kunskapsstöd/utbildningar från länsstyrelser
Webbkurs heder
Metodstöd för intcrsektionella perspektiv på våld i nära relationer
Andra utbildningar (}ån länsstyrelsen, ange vilken/vi! ka: :Re~urscentra natio1~e! la kompetens ang Heder:

Kunskapsstöd/utbildningar från NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid)
Grundläggande wchhkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
Webbstöd för kommuner
Mäns våld mot kvinnor, grundkurs 7.5 hp
Tvärprofessionel! kurs för yrkesverksamma 15 hp - Mäns våld mot kvinnor
lntroduktionsdagar för yrkesverksamma - "Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar"
Andra utbildningar från NCK, ange vilken/vilka:

Kunskapsstöd/utbildningar från Barnafrid vid Linköpings universitet
Basprogram om våld mot barn
Andra utbildningar från Barnafrid, ange vilken/vilka:

Metodutbildningar
1

Bcdömningsmetodcn FREDA
Bedömningsmctoden SARA
Bedömningsmetodcn PATRIARK
Samtalsmctoden Trappan
Samtalsmetoden Motiverande samtal (Ml)
Alternativ till våld (ATV)
Signs ul'r-;alely
Kognitiv Integrerad Behandling vid risk för Barnmisshandel (KIBR)
Annan metodutbildning, ange vilken/vilka:

Kunskapsstöd via kunskapsguiden hos Socialstyrelsen
Våld mot äldre
"Att vilja se, vilja veta och att våga fråga" - Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka
våldsutsatthet
Tndividbaserad systematisk uppföljning
Annat kunskapsstöd från Socialstyrelsen, ange vilket/vilka:

I Andra utbildningar
Annan utbildning, ange vilken/vilka: Via kvinnojour, Miranda: Barn och Våld'
Kommunen har inte deltagit i någon utbildning finansierad genom utvccklingsmedel
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8. F1·ån vilka verksamhetsområden har personal deltagit i kompetensstöd/utbildningar om våld i nära
relationer under 2021 med stöd av utvecklingsmedel?
Flera alternatfi, kan anges.
Barn- och ungdomsvården
Ekonomiskt bistånd
Integration
Missbrnks- och beroendevånlen
Stöd och service till personer med funktionsncdsättningar (LSS)
Våld i nära relationer
Ä 1dreomsorgen
Annat verksamhetsområde, ange vilket/vilka:

Sida 11

Utveckla och stärka berörda verksamheters möjligheter att efterleva och tillämpa gällande
regelverk/utveckla och stärka socialtjänstens långsiktiga, strukturerade och samordnade
arbete mot våld i nära relationer
9. Har ni arbetat med att utveckla och stärka något av nedanstående områden med stöd av
utvecklingsmedel under 2021?
Ohservera att 111 endast ska rapportera insatser som, helt eller delvis, har.finansierats med de erhållna
utveck/ingsmedlen under 2021.
Flera a/temativ kan anges.
Öka kunskapen om omfattningen av våld i nära relationer i kommunen
Utveckla mål- och ansvarsfördelningen inom socialnämnden
Öka informationen till allmänheten eller särskilda målgrnppcr om var enskilda kan få stöd och hjälp
Utveckla rutiner om hur handläggarna ska hantera våld inom respektive verksamhetsområde
Utveckla kommunens ledningssysrem för det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med SOSFS 2011 :9,
så att det omfattar arbetet med våld i nära relationer
Nej, vi har inte arbetat med något av dessa områden
Eventuella kommentarer:
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Utveckla och stärka arbetet med verksamma metoder för våldsutsatta med särskilda behov
10. Till vilken/vilka av nedanstående grupper av våldsutsatta med särskilda behov har ni riktat ert
arbete under 2021 med stöd av utvecklingsmedel för att utveckla och stärka verksamma metoder?
Flera a/ternaliF kun unges.
Våldsutsatta med funktionsnedsättni ng
Valdsutsatta med könsöverskridande identitet eller uttryck
Våldsutsatta på grund av sexuell läggning
Våldsutsatta tillhörande nationell minoritet
Våldsutsatta på grund av hedersrclatcrat våld och förtryck
Våldsutsatta med drogrclatcrade problem
Våldsutsatta som lever i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål
Våldsutsatta unga kvinnor under 25 ,\r
Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 är
Annan särskilt utsatt grupp, ange vilken/vilka:

I

11. Beskriv kortfattat hur ni, med hjälp av utvecklingsmedel under 2021, har a1·betat för att utveckla
och stärka verksamma metoder för ovan nämnda målgrupper
(max 2 000 tecken):
: Utbildningar och fördelade resurser för att säkerställa kvalitet och kunskap i arbetet..

ISida IJ
Sarnvr.rkan
1

15. Har ni använt utvecklingsrnedel från Socialstyrelsen under 2021 för att arbeta med samverkan?
Flera alternativ kan anges.
Ja, samverkan inom kommunen
Ja, samverkan mellan externa aktörer och/eller kommunövergripande samverkan
Nej

ISida 14
16. Ange med vilka interna aktörer inom kommunen ni har prioriterat att utveckla samverkan under
2021.
Flera alternativ ka11 anges.
Barn- och ungdomsvården
Barn- och utbildningsrörvaltningen
Ekonomiskt bistånd
Integration
Missbruks- och beroendevårdcn
Stöd och service till personer med fi.mktionsncdsättningar (LSS)
Våld i nära relationer
Ä Idrcomsorgen
Annan intern aktör, ange vilken/vilka:
E-ventuella kommentarer 0111 ht1r 11i stärkt sa111vt:rka11 inltr 111 (max 1000 tecken):
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17. Ange med vilka externa aktörer ni har priorite.-at att utveckla samverkan under 2021.
Flera alternativ kan un;;es.
Andra kommuner/kommunal förbund
Arbets förmedling
Barnahus (.samverkan rnel Ian kommuner)
Centrum mot våld
Försäkringskassan
Hyresbolag/bostadsbolag
Hälso- och sjukvård
Tdeel la organ isationcr
Kriminalvärd/Crivård
Migrationsverker
Polis
Religiösa samfund (t.cx. Svenska kyrkan)
Skattcvc rkct
Tandvård
Annan extern aktör, ange vilken/vilka:
Evcnhtclla kommentarer om hur ni utvecklat samverkan me<l externa aktörer (max 1000 tecken):
; Ideell organisation: K vinnojonr,

Sida 16

17a. Ange hur kommunen har arbetat fö1· att stärka samverkan med andra
kommuner/kommunalförbund under 2021.
Flera alternativ kan anges. Observera att ni endast ska rapportera insa/s(!r som, helt eller delvis, har
.finansierats med utveckling,;medel under 2021.
Samverkan kring boende till stöd för väldsutsatta med särskilda behov
Kommunövergripande samarbete för att ordna varaktigt boende åt vuxna och barn som vistas i skyddat
boende
Utveckling av kommun- och myndighetsgernensamma resurscentra för barn och vuxna som riskerar all
utsättas för hcdcrsrclaterat våld Ol:h förtryck
Träffa överenskommelser och upparbeta rutiner för samverkan med andra kommuner, så att behoven hos
våldsutsatta vuxna och barn kan tillgodoses när insatsen genomförs utanför kommunen
Samverkan kring insatser för våldsutövarc
Annat sätt, ange hur: i

[ Sida 17

Övriga insatser för att utveckla och stärka socialtjänstens långsiktiga, strukturerade och
samordnade arbete mot våld i nära relationer
18. Beskriv kortfattat hur ni, genom andra insatser än ni tidigare redovisat, utvecklat och stärkt
socialtjänstens långsiktiga, strukturerade och samordnade arbete mot våld i nära relationer med stöd
av utvecklingsmedel under 2021 (max 2 000 tecken):
·
i De medel vi har mu har främst använts till oliko. utbildni11gsi11Satsel· m:h resursomförddning för art öka kunskap och siikerstiilla kvalitet och

i trygghet i iircndcna, som tidigare redovisat.
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Bedömning av den egna verksamheten
19a. I vilken utsträckning har utvecklingsrnedlen bidragit till kvalitetsförbättringar i arbetet mot våld
i nära relationer i kommunen under 2021?
Här ska ni ange hur ni själva bedömer ert arbete med mottagna utvecklingsmedel. Gradera svaret på en
skala mellan 1-5 där I motsvarar i låg utsträckning och 5 motsvarar i hög utsträckning.
I mycket liten
I mycket stor
utsträckning
utsträckning
1
2
3
4
5

l
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I 19b. Skulle dessa kvalitetsförbättringar ha skett utan utvecklingsmedel?
Ja
Nej
Vet inte

Sida 20

20. Har coronapandemin påverkat er användning av statsbidraget under 2021?
Ja
N ej
Kan inte bedöma

l

_j
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Synpunkter på statsbidraget

I 21. Utifrån era erfarenheter som bidragsrnottagare, ange eventuella synpunkter på statsbidraget eller
förslag på hur statsbidraget skulle kunna fungera bättre.
1

Lung~iktiga satsningar där vi i förväg vet summa och hur många är satsningen blir kan bidra till att leder till att vi kan tänka med långsiktigt
och det kan förhoppningsvis ge rner hiillhara insatser.
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Kontrollera era svar
Nu har du besvarat alla frågor i formuläret. För att kontrollera svaren, klicka här.
För att eventuellt korrigera svaren klicka på "Tillbaka" eller klicka på länken i e-postbrevet.

I Skic
. k a in återrapportenngen
.
11. Skicka in era svar elektroniskt till Socialstyrelsen genom att trycka på knappen "Skicka in
återrapporte1ingen" på sista sidan i webbformuläret.
1

2. Skriv ut formuläret i sin helhet som sedan ska undertecknas av behörig företrädare .

3. Skicka det undertecknade formuläret och eventuella bilagor som pdf via e-post till
socials!Y.rclscn@socialstyrclscn.sc (ange namnet på statsbidraget i ämnesraden). Se till att de underlag ni
1
skannar och c-postar till Socialstyrelsen är läsbara.
På nästa sida finns möjlighet att skriva ut fonnuläret så att behörig företrädare kan underteckna det.

1

Underskrift

företrädare enligt delegationsordning för organisationen intygar härmed att uppgifterna som
I Behörig
lämnats i denna återrapportering av 2021 års utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära relationer
är riktiga.

I Bcfattlnng:
. ................................................................................................
5o c 1vJchef1
.

V1ht1;k.er 2 t/12-o'-(~v ~

Ort och datum: ............. J ······ .................................................................. .

I
····························································

•· • ...........
. D()JJ\
\!vCJt ll~l;rtrv1er
I Namnfortydltgande
-:)..........................
......................................... .
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Återrapportering av 2021 års statsbidrag till kommuner inom ramen för
Äldreomsorgslyftet

Till bidragsmottagare: Vingåkers kommun
Dnr för ansökan/rekvisition: 9613/2021
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat statsbidrag till kommuner inom ramen för
Äldreomsorgslyftct. Satsningens syfte är att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård oc h
omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till på beta ld arbetstid.
Mottagare av statsbidrag ska senasL den
mars
återrapportera till Socialstyrelsen hur bidrageL har
Ianvänts.
Notera att ni kan bli återbetalningsskyldig om medlen inte har använts enligt villkoren för
31

2022

statsbidraget. Ett sådant villkor är bland annat att åte1rnpporteringen ska vara Socialstyrelsen tillhanda inom
angiven tidsram.
Socialstyrelsen tillhandahåller detta webbformulär för åtenapporlering av statsbidraget. När ni har fy llt i
webbformuläret ska ni göra följande:

1. Skicka in era svar elektroniskt till Socialstyrelsen genom att trycka på knappen "Skicka in
återrappo11eringen" på sista sidan i formuläret.
2. Skriv ut formuläret i sin helhet, som sedan ska unde1tecknas av behörig företrädare enligt
delegalionsordning för organisationen.
3. Skicka det undertecknade formuläret och eventuella bilagor som pdf via e-post till
socialstxrelsen@socia lstY.re lsen.se (ange namnet på statsbidraget i ämnesraden). Se till att de underlag ni
skannar och e-postar till Socialstyrelsen är läsbara.
Om ni inte har använt hela bidraget under perioden I januari 2021 - 31 decemhcr 2021 ska kvarstående
medel återbetalas. Socialstyrelsen kommer att faknucra berörda bidragsmottagarc.

Vid frågor vänligen kontakta:
Ylva Gårdhagcn, utredare
E-post: Y.lva. gardhagen@so cialstyreIsen. se

Hantering av kontaktuppgifter
E-post och andra handlingar, t.ex. ansökningar och enkätsvar, som kommer in till Socialstyrelsen är enligt
huvudregeln allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten har rätt till att ta del av innehållet, om det inte
finns uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Personuppgifter behandlas hos Soc:ialstyrelsen i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Mer
information om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter finns på myndighetens webbplats
http ://www.socialstyrclsen.se/P.erson up_pgifter.
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Praktiska insi.rukiione:r
•
•
•
•

Klicka här för att se en läsversion av webbformuläret.
Svaren sparas när du klickar på knappen "Nästa" längst ner på varje sida i webbformuläret.
Om du avbryter når du webbformuläret igen via länken i mejlet.
I slutet av webbformuläret finns möjlighet att kontrollera dina svar innan du skickar in återrapporteringen
till Socialstyrelsen.
• Observera att enkäten innehåller hoppvillkor som gör att du beroende på hur du svarar kommer att få
vissa frågor men inte andra.

Sida 3

I Kontaktuppgifter till bidragsmottagaren

I

I

Bidragsmottagarens namn:
Vingåkers kommun
Organisationsnummer:
212000-0308
Utdelningsadress (inkl. ev. c/o):
Pal'kgatnn 8
Postnummer:
64380
Postort:
Vi11gåk1.:r
E-post organisation:
social@vingaker.se
Namn kontaktperson för statsb1drageL: Viktoria S1guygJ,1sdo111r
Befattning kontaktperson:
Leedningsstöd
E-post kontaktperson:
vik1ori.1.sig1ryggsdonir~wingaker.se
Telefon kontaktperson:
015119304
Ett svarskvitto kommer att skickas till e-postadressen som du har angivit i fältet "E-post kontaktperson", var
därfor noga med att fylla i denna uppgift korrekt.

I

Sida 4

Faktureringsuppgifter
Faktureringsadress:
Parkga11111 !!
Postnummer (faktura):
64380
1
Postort (faktura):
IVingfikcr
I E-post organisation (faktura):
k vthk1ura@vingakcr.sc
Fakturareferens:
VK7003
Elektronisk fakturaadress (t.ex. EDI, PEPPIL-id, GLN eller liknande): 0001:2120000Jo8
Fakturaväxel (operatör som distribuerar fakturor):
Kofäx Fakturaportalen

I
l
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Ekonomisk redovisning 2021
Vid "Mottaget statsbidrag" redovisas det belopp som ni fått av Socialstyrelsen för verksamhetsåret 2021 .
Detta fält är förifyllt och får inte ändras.
Under "Kostnader" redovisar ni förbrukade medel under 2021. Ange hur mycket ni har förbrukat av
mottaget statsbidrag. Ta med kostnader under perioden I januari 2021 till 31 december 2021. Beloppet ska
anges i heltal kronor. Om svaret är noll kronor, skriv 0. Notera att summan av kostnader inte får överstiga
mottaget statsbidrag.
Vid "Kvarstående statsbidrag" redovisas eventuella medel som finns kvar. Dessa medel ska återbetalas till
Socialstyrelsen. Detta fält beräknas automatiskt utifrån "Mottaget statsbidrag" minus "Kostnader". Observera
att endast medel som mottagits från Socialstyrelsen ska redovisas i denna återrapportering.

Mottaget statsbidrag:
Kostnader:
Kvarstående statsbidrag:

3900047
2476579

1423468

(Kr)
(Kr)

l (Kr)
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3a. Ange orsaken till att ni inte har förbrukat hela det erhållna statsbidraget.
Flera alternativ kan anges.
Tidsbrist, ange på vilket sätt:
Personalbrist, ange på vilket sätt:
Coronapandemin, ange på vilket sätt:
Annan orsak, ange vad: N ågra personer har hoppa t av utbildningen under terminen.

fSida 7
4. Plats för kommentarer om den ekonomiska redovisningen (max 1 000 tecken):
Här kan ni ange eventuella avvikelser.från budget eller annat som kan vara av vikt.för Socialstyrelsen att
känna till vad gäller er eko11omiska redovisning.
Det är inte samma antal som på börjar och avslutar tenuinema. Det är nägra som hoppar av varje tennin men vi täcker kostnaderna under den
Iperiod
de studerar.
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] Frågor um hur statsbid1·aget ha1· använts under 2021
Observera att ni endast ska rappmtera aktiviteter som, helt eller delvis, har finansierats med det mottagna
statsbidraget 2021.

5. Har enskilda utförare som bedriver äldreomsorg på uppdrag av kommunen tagit del av
statsbidraget?
Ja
Nej
. Inl<.: akluelll - ku11mm111.:It har inte avtal med enskilda utförare att bedriva äldreomsorg
Kommentar:

Sida 9

6a. Ange hur många anställda i kommunen som påbörjade utbildning till vårdbiträde eller
undersköterska under 2021 med hjälp av statsbidraget.
Pågående validering av kunskaper räknas som påbö1jad utbildning.

I Med kön avser vi det juridiska kön som är registrerat i,folkbokföringen. I Sverige.finns i dagsläget två

Ijuridiska kön,

ma11 eller kvinna.

Om svaret är noll, skriv 0.
Antal anställda som påbörjat utbildning till...

Kommunal utförare
...vårdbiträde, män
O
...vårdbiträde, kvinnor
'-o
... undersköterska, män
s 1
...undersköterska, kv innor 6 J
Summa
11
Kommentera gärna ditt svar:

Sida 10

6b. Ange hur många anställda i kommunen som påbörjade utbildning under 2021 till virdbiträde
eller undersköterska med hjälp av statsbidraget och som är...
Kommunal utförare
...ny personal (dvs. personal som har varit anställd upp till 12 månader):
3
...befintlig personal (dvs. personal som har varit anställd längre än 12 månader): 8
Summa
11
Kommentera gärna ditt svar:
r··· --1
l-J
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· 7. Ange hur många anställda i kommunen som avslutade utbildning till vårdbiträde eller
undersköterska under 2021 med godkänt betyg med hjälp av statsbidraget.
Ful(fö{id och godkänd validering av kunskaper räknas som avslutad utbildning med godkänt betyg. Om
svaret är noll, skriv 0.
Med kön avser vi detjuridiska kön som är registrerat ifolkbokföringen i Sverige.finns i dagsläget två
juridiska kön, man eller kvinna.
Antal anställda som avslutat utbildning med godkänt be(l'g till...
Kommunal utförare
[o 1
...vårdbiträde, män
...vårdbiträde, kvinnor
o 1
...undersköterska, män
3
...undersköterska, kvinnor 7
Summa
10
Kommentera gärna ditt svar:

I
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8. Ange hur många anställda i kommunen som påbörjade/deltog i minst en kurs under 2021 med hjälp
av statsbidraget.
Observera att.frågan avser kurser där deltagaren kan uppnå:
• kunskaper och förmågor som anges i Soeialstyrelsens allmänna rcid (.SOSFS 2011:121 eller
• kompetens enligr Socialstyrelsens ko111J2_e/e11smcilför undersköterskor
Observera att.frågan inte avser:
• Utbildn;ng till vårdbiträde (800p) eller undersköterska (I 500p) (se.fråga 6 och 7)
• Specialistkompetens for undersköterskor inom vård och omsorg om äldre inom ramen.for y rkeshögskolan
htlJl.s:l/tt'),VW.yrkeshogskolan.se (se.fråga 9)
• Kurser riktade till jorsta linjens chefer (se fråga I 0)
Med kön avser vi detjuridiska kön som är registrerat i folkboiföringen. I Sverige.finns i dagsläget två
juridiska kön, man eller kvinna.
Om svaret är 110/l, skriv 0.
Kommunal utförare

Män
o ]
Kvinnor
1.

Summa

1

Kommentera gärna ditt svar:

rEn ssk som utbild-~ -sig vidare
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8a. Ange hur många anställda i kommunen som påbörjade/deltog i tidigare nämnda kurser (se fråga
8) under 2021 med hjälp ii~· statibidrage:: uch ium ä.•.••
Om svaret är noll, skriv 0.
Kommunal utförare
...ny personal (dvs. personal som har varit anställd upp till 12 månader):
o
...befintlig personal (dvs. personal som har varit anställd längre än 12 månader):[!
Summa
j1
Kommentera gärna ditt svar:
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-

~

-

8b. Ange vilka kurser anställda i kommunen påbörjade/deltog i under 2021 med hjälp av
statsbidraget.
• Kurser där deltagaren kan uppnå kunskaper och förmågor som anges i Socialstyrelsens allmänna
råd (SOSFS 2011: 12) httP.s://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharenointdol<ument/artikelkata1og/foreskriftcr-och-allmanna-rad/2011 -11-28.P.df
Flera alternativ kan anges.
Värdegrund, förhållningssätt och bedömningsförmåga
Kommtmikation
Regelverk
Det nonnala åldrandet
Åldrandets sjukdomar
Funktionsbevarande omsorg m.m.
Social omsorg
Kroppsnära omsorg
Måltid, mat och näring
Skölsel av hemmet
Omsorg i 1ivcts slutskede
Hälso- och sjukvård m.m.
Kommentera gärna ditt svar:

! SSK wm tar ku;.ser i'ö; att

?~i ~~~ci_~_li_st ss~.

• Kurser för att uppnå kompetens enligt Socialstyrelsens kompetensmil för undersköterskor
https://www.socialst)'.relsen.se/globalassets/sharenoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-2-7219.P.df
Flera alternativ kan anges.
Förebygga, bevara och förbältra
Bedöma hälsotillståndet
Stödja det dagliga livet
Helhetssyn
Etik och delaktighet
Bemötm1de

Kommunikation
Samverkan och samarbete
Dokumentation
Anatomi. tYsiologi och patofysiologi
Läkemedel
Vårdå tgärder

Hygien i värd och omsorg
hmktionsförmåga och funktionsnedsättningar
Psykisk ohälsa
Äldre med komplexa behov
Måltiden och hälsan
Förtl yttningsteknikcr

Teknik i det dagliga livet
Missbruk och beroende
Risk och riskbeteende
I livets slutskede
Lagar och andra regler
Styrning och organisation
Utveckling på arbetsplatsen
Kommentera gärna ditt svar:

'

;
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Q_

AngP hu,· m:\ng:1. andsllda i kommunen som med hjälp av statsbidraget påbörjade en utbildning

under 2021 för specialistkompetens för undersköterskor inom vård och omsorg om äldre inom ramen
för yrkeshögskolan?
För mer if!formation, se: hllps:l/www.y rkeshogskolan.se

Med kön avser vi det juridiska kön som är registrerat ifolkbokföringen. I Sverigeflnns i dagsläget två
juridiska kön, man eller kvinna.
Om svaret är noll, skriv 0.

Kommunal utförare

o
Kvinnorio
Män

Summa lo
Kommentera gärna ditt svar:

I

l

_ _,
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10. Ange hur många anställda i kommunen som med hjälp av statsbidraget avslutade utbildning för
specialistkompetens för undersköterskor under 2021 med godkänt betyg.
Med kön avser vi det juridiska kön som är registrerat ifolkbolrfriringen. I SvrJrigrJ_finns i dagsläget två
juridiska kön, man eller kvinna.
Om svaret är noll, skriv 0.
Kommunal utförare

Män
3
Kvinnor 7
Summa to

l

Sida 17

1

11. Ange hur många av första linjens chefer i kommunen som med hjälp av statsbidraget påbörjade en
ledarskapsutbildning under 2021.
Med.första lil?jens chefer avses (första hand närmsta chef till operativ personal, exempelvis vård- och
omsorgspersonal inklusive legitimerad personal.
Med kön avser vi detjuridiska kön som är registrerat i.folkboliföringen. I Sverigefinns i dagsläget två
juridiska kön, man eller kvinna.

Om svaret är noll, skriv 0.
Kommunal utförare
I Män
~

Kvinnor o
Summa 10

206

l

Sida 18

-

-

· 13. Har coronapandemin påverkat er användning av statsbidraget under 2021?
Ja
Nej
Kan inte bedöma
Kommcnlera gärna dilt svar (max 1 000 tecken):

I

rSida 1'
Synpunkter på statsbidraget
14. Utifrån era erfarenheter som bidragsmottagare, ange eventuella synpunkter på statsbidraget eller
förslag på hur statsbidraget skulle kunna fungera bättre.
Bra om detta bidrag är långsiktiga så att vi kan planera hättre och prata med personal i god tid.

IChefer ty.:ko.:r att det har varit lite rörigt ang. vilka utbi ldningar detta giillcr och inte eftersom del lur ändrats under slatsbidrngcts gång. I

207
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I Kontrollera era svar
Nu har du besvarat alla frågor i formuläret. För att kontrollera svaren, klicka här.
För att eventuellt korrigera svaren klicka på "Tillbaka" eller klicka på länken i e-postbrevet.

Skicka in återrapporteringen
1. Skicka in era svar elektroniskt till Socialstyrelsen genom att trycka på knappen "Skicka in
återrapporteringen" på sista sidan i webbformuläret.
2. Skriv ut formuläret i sin helhet som sedan ska undertecknas av behörig företrädare enligt
delegationsordning för organisationen.

3. Skicka det undertecknade formuläret och eventuella bilagor som pdf via e-post till
1
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till i:ltt ,tp unliPrl~o
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_t'- 11.11,....,.,u_&_J._t:,..,"' '"' -~ ...... ..,..., ....... _..,,.,J• - - •••'"' _.,., _ _. - - - - - -

skannar och e-postar till Socialstyrelsen är läsbara.
På nästa sida finns möjlighet att skriva ut formuläret så att behörig företrädare kan underteckna det.

I
Underskrift
Behörig företrädare enligt delegationsordning för organisationen intygar härmed att uppgifterna som
lämnats i denna återrapportering av 2021 års statsbidrag till kommuner för Äldreomsorgslyftet är
riktiga.
Organisation: Yingiikcrs kommun
I

.

. .

Jocivilchef

Befattning: ................................................................................................ .

! Ort och damm
I
Underskrift

.Viv.i~0J~ ]0.?.?~~j~iJ:C

d.{).~~

P..q~. . w.~:~!-~~~~1~~C. . . . . . . . . . . . . .. . ..

Namnförty dligande: ....
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Återrapportering av 2021 års statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom
vård och omsorg

Till bidragsmottagare: Vingåkers kommun
Dnr för ansökan/rekvisition: 30790/2021

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat statsbidrag till regioner och kommuner för insatser som
bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt
socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer. Syftet med statsbidraget är att stärka
förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personalen inom dessa verksamheter. Medel kan användas för
kostnader avseende projekt som innebär att verksamheten prövar nya eller vidareutvecklar befintliga
arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller för att långsiktigt stärka arbetsmiljön. Statsbidraget får
endast användas för kostnader som uppstått från det datum ansökan inkom till Socialstyrelsen.
Moltagarc av statsbidrag ska senasl den 31 mars 2022 återrapportera till Socialstyrelsen hur bidraget har
använts. Notera att ni kan bli återbetalningsskyldig om medlen inte har använts enligt villkoren för
statsbidraget. Ett sådant villkor är bland annat att återrapporteringcn ska vara Socialslyrclscn tillhanda inom
angiven tidsram.

\ Socialstyrelsen tillhandahåller detta webbformulär för ålcrrapportcring av statsbidraget. När ni har fyllt i
I webbformuläret ska ni göra följande:
I. Skicka in era svar elektroniskt till Socialstyrelsen genom att hycka på knappen "Skicka in
äte1Tapporteringen'' på sista sidaj1 i formutäict.
2. Skriv ut formuläret i sin helhet, som sedan ska unde1tecknas av behörig företrädare enligt
dclcgationsordning för organ isationen.
3. Skicka det undertecknade formuläret och eventuella bilagor som pdfvia e-post till
socialstY.relsen@socia lstyrelsen.se (ange namnet på statsbidragel i ämncsraden). Se till att de underlag ni
skannar och c-postar till Socialstyrelsen är läsbara.
Om ni inte har använt hela bidraget under perioden från att ansökan inkom till Socialstyrelsen till och med
3 I december 2021 ska kvarstående medel återbetalas. Socialstyrdsen kommer att fakturera berörda
hi dragsmottagare.

Vid frågor vänligen kontakta:
Johan Juffermans
E-post: johan.juffor111a11s@socialstyrelscn.sc
Hantering av kontaktuppgifter
E-post och andra handlingar, t.ex. ansökningar och enkätsvar, som kommer in till Socialstyrelsen är enligt
huvudregeln allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten har rätt till att ta del av innehållet, om det inte
finns uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I Personuppgifter behandlas hos Socialstyrelsen i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Mer
information om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter finns på myndighetens webbplats
http://www.soc ia Is lyrc Isen. sc/personuppgi fter.
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Praktiska instruktioner
Klicka MI för att se en läsversion av webbformuläret.
Svaren sparas när du klickar på knappen "Nästa" längst ner på varje sida i webbformuläret.
Om du avbryter når du webbformuläret igen via länken i mejlet.
I slutet av webbformuläret finns möjlighet att kontrollera dina svar innan du skickar in återrapporteringen
till Socialstyrelsen.
• Observera att enkäten innehåller hoppvillkor som gör att du beroende på hw· du svarar kommer att få
vissa frågor men 1nte andra.

•
•
•
•

I
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Kontaktuppgifter till bidragsmottagaren
Bidragsmottagarens namn:
Ving;\ kers kommun
Organisationsnummer:
1 212000-0308
Utdelningsadress (inkl. ev. c/ o):
Parkga tau 8
Postnummer:
64330
Postort:
Vingåker
E-post organisation:
social@vingakcr.se I
Namn kontaktperson för statsbidraget: Viktoria Sigtl")'._ggsdottir
Befattning kontaktperson:
Led11ingsstöd I
E-post kontaktperson:
vik1oria.sig1ryggsdot1ir@vingakcr.sc
7
Telefon kontaktperson:
o15119304
Ett svarskvitto kommer att skickas till e-postadressen som du har angivit i fältet "E-post kontaktperson ", var
därför noga med att fylla i denna uppgift korrekt.
1

Slda4

Faktureringsuppgifter
Faktureringsadress:
Postnummer (faktura):
Postort (faktura):
E-post organisation (faktura):
Fakturareferens:

IParkg~n 8
64330-.
Vingåker

IJevfakturn@vingakcr.se J
VK7003

Elektronisk fak luraadrcss (tex. ED f, PEPP IL-id, GLN eller liknandc): looo1:21200003os ]
Fakturaväxel (operatör som distribuerar fakturor):
_Kofax Falcruraportalen
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Ekonomisk redovisning 2021

Vid "Mottaget statsbidrag 11 redovisas det belopp som ni har fått av Socialstyrelsen för verksamhetsåret
2021. Detta fält är förifyllt och får inte ändras.

Under 11 Kostnader" redovisar ni förbrnkade medel under 2021. Ange hur mycket ni har förbrukat av
mottaget statsbidrag. Ta med kostnader under perioden från att ansökan inkom till Socialstyrelsen t.o.m. den
31 december 2021. Beloppet ska anges i heltal kronor. Om svaret är noll kronor, skriv 0. Notera att summan
av kostnader inte får överstiga mottaget statsbidrag.

Vid "Kvarstående statsbidrag" redovisas eventuella medel som (inns kvar. Dessa medel ska återbetalas till
Socialstyrelsen. Detta fält beräknas automatiskt utifrån "Mottaget statsbidrag" minus "K.ostnader".
Observera att endast medel som mottagils från Socialstyrelsen ska redovisas i denna återrapportcring.

1. Mottaget statsbidrag: (347085 kr)
2. Kostnader:
. Lii111;;k.usL11aJc1 inklusive sociala avgifter
'73622, (Kr)
Lokalhyra
L~67~ , (Kr)
i 1?756 ! (Kr)
Resor, kost och logi
Köpta tjänster, material, hyrd utrustning
j242500! (Ks)
Annonsering och marknadsföring
;() · · (Kr)
Revisorskostnad
W_ ; (Kr)
Administration (kontorsmaterial, telefon cte.)i_xsjs ·1 (Kr)
Utrustning
: o · (Kr)
T1ycksaker
>u --:-; (Kr)
1

3. Kvarstående statsbidrag:

!~ : (Kr)

rSida 6
4. Plats för kommentarer om den ekonomiska redovisningen (max 1 000 tecken):
lliir kan ni ange eventuella aFvikelserfi'ån budget eller annat som kan vara av Fikt för Soäalstyrel.IT11 att
känna till vad gäller er ekonomiska redovisninK
.

I
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Frågor om hur statsbidraget har använts under 2021
Observera att ni endast ska rapp01tera aktiviteter som, helt eller delvis, har finansierats med det mottagna
statsbidraget 2021.

5. Inom vilka områden har ni använt statsbidraget för att främja ett hållbart arbetsliv för personal?
Hälso- och sjukvårdsverksamhet
Socialtjänstverksamhct avseende omsorg om äldre personer

l

--~~--
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Sa. Hur stor andel av statsbidraget har använts för att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom
området hälso- och sjukvårdsverksamhet? Gör en uppskattning.
1-25 procent
26-50 procent
51-75 procent
75-100 procent
Kan inte bedöma

~------

----
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6. Ange hur ni har använt statsbidraget för att främja ett hållbart arbetsliv för personal.
Flera alternativ kan anges.
Inrättande av nya arbetsmetoder/arbetssätt
Utveckling av befintliga arbetsmetoder/arbetssätt
Inrättande av nya arbetstidsmodcllcr
Utveckling av befintliga arbetstidsmodeller

--------

-----

Sida 10

7. Har privata aktörer som bedriver verksamhet genom avtal med kommun eller region, enligt 10 kap.
1 § kommunallagen (2017:725), tagit del av statsbidraget?

Ja
Nej
• Inte aktuellt - kommunen/regionen har inte avtal/överenskommelser med privata aktörer

Sida Il

Nya e11er vidareutvecklade arbetsmetoder eller arbetssätt
8. Sammanfatta kortfattat hur ni använt statsbidraget för pröva nya eller vidareutveckla befintliga
arbetsmetoder eller arbetssätt.
Utbildning av personal, chefer och adminisrratiirer inom schemaläggning i Timc cal'e för att ge möjlighet till hållbart arbetsliv via hälsosamma
scheman.

I
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?.: ~i-~~-~.!~~.~~r!t_!~R~~~~~~-~å•~~~~~-e~~~_f~~f:.~~~~!!t/projekten
för att pröva nya eller
w.;;••'-•
VI.Uii:111:: Ull' ic:\:.l\.li:1 UIC"llllu1i;,itl. a.1. u~1.;:,i111.~1.uu1,,,1

a• u~l.i111131a&.-a..

Flera svar kan markeras.
Undersköterskor
Sjuksköterskor
Vårdbiträden
'Läkare
Chefer inom hälso- och sjukvårdsverksamhet
Chefer inom socialtjänstverksamhet
Administratörer inom hälso- och sjukvårdsverksamhet
Administratörer inom socialtjänstverksamhet
Arbets tcrapeu ter
Fysioterapeuter
Rehabiliterings personal
Andra personalgrupper inom hälso- och sjukvårdsverksamhd, angt: vilka:
J
Andra personalgrupper inom socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer, ange vilka:

'

I

l
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10. Ange hur många i personalen som ingått i målgruppen för att pröva nya eller vidareutveckla
befintliga a1·betsmetoder eller arbetssätt för att långsiktigt stärka arbetsmiljön.
Räkna med alla i personalen, oavsett anställningsform och tjänstRörings~rad.
Gör en uppskattning. Om smret är noll. skriv 0.
I9n Anlal p~rsuncr

Sida. 14

11. På vilket sätt har projektet/projekten för att pröva nya eller vidareutveckla befintliga
arbetsmetoder eller arbetssätt bidragit till att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för
person~e_!I?
Genom utbildningar har medarbetare fått både ökad kunskap och förståelse för schemaläggning och hm de kan få till mer hållbara scheman.
Vi har i samband med detta köpt in en ny modul i schemaprogrammet som leder bland annat till alt vi kan arbeta mer iivcrgripande över olika
områden.

12. Hur kommer projektet/projekten för att pröva nya eller vidareutveckla befintliga arbetsmetoder
eller arbetssätt att tas om hand inom verksamheten när statsbidraget upp_hör?
Alla I verksamheterna hm varit med 1 processen endast enstaka timv1ka1 ier har inte kunnat inkluderas Ökad förståelse och samarbete för att tä
till hålso~amuM scheman år nä.got vi fo1tsätter att arbeta med. Detta är en bra grund mfor vå1 nästa utmaning som ä1 att försöka fasa bo1t

l

Idelade turer.
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Nya eller vidareutvecklade arbetstidsmodeller
13.
Sammanfatta kortfattat hur ni använt statsbidraget för att pröva nya eller vidareutveckla
~
bcfintliga arbetstidsmodeller.
i Schema

iir grunden för hur vi lägger upp v.lrt arbete och en del av vår förändring är att justera arbetstid ft_ir- nattpernunal och se hur det

j påverkar

våni scheman.

Sida 16

14. Vilka har varit de primära målgrupperna för projektet/projekten för att pröva nya ellc1·
vidareutveckla befintliga arbetstidsmodel1er?
Flera svar kan markeras.
Undersköterskor
Sjuksköterskor
Vårdbiträden
Läkare
Chefer inom hälso- och sjukvårdsvcrksarnhet
Chefer inom socialtjänstverksamhel
Administratörer inom hälso- och sjukvårdsvcrksamhct
Admi nistratörcr inom socialtjänstverksamhet
Arbetsterapeuter
Fysiotcrapcuter
Rehabiliteringspcrsonal
_ ,
Andra personalgrupper inom hälso- och sjukvårdsvcrksamhet, ange vilka:
:
Andra personalgrupper inom socialtjänstvcrksamhct avseende omsorg om äldre personer, ange vilka:

Sida 17

15. Ange hur många i personalen som ingått i målgruppen för att pröva nya eller vidareutveckla
befintliga arbetstidsmodeller för att långsiktigt stärka arbetsmiljön.
Räkna med alla i personalen, oavsett anstiil/nings/orm och (iänstgöringsgrad.
Gör en uppskattning Om svar(!! är noll, skriv 0.
; 311 j Antal personer

~ : ;å\å-lk_e_t -s ätt har proj-e k-t-et/projekte: för att pröva nya eller vi~ -r-eu
_ tv
_ e-c k
_l_a_b_e_fi_n_tl-ig_a_ - --arbetstidsmodeller bidragit till att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personalen?
: Det kan !eda till all dagpersDnal får ut sin tid på fäJTc och längre pass så att de inte hchövcr sprida ut arbctstidc11 lika mycket.:
'

.

.

-

..

- -

- -

.

.

.

.

.

I

17. Hur kommer projektet/projekten för att pröva nya eller vidareutveckla befintliga
arbetstidsmodeller att tas om hand inom verksamheten när statsbidraget upphör?
i Detta iir en fö1dring som lur tid alt liirankras hos pcrso11al och det kommer dtirför all lor1sä11a under en

längre lid för arr den ska bli beprövad.
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vilk.°n uts~c~: ~g bedömer ni att ni har uppnått f"ci~ äntade re,ullat nnde~ 2: 21? Gö~

.tilllllllil11Lill;l<;ll ll\-UUUUIIII.!,,•

Här ska ni ange hur ni själva bedömer den genomförda verksamheten med erhållet statsbidrag. Gradera
svaret på en skala mellan 1-5 där l motsvarar i låg utsträckning och 5 motsvarar i hög utsträckning.
Låg
Hög
utsträckning
utsträckning
1
2
3
4
5

--Sida 20

- - ------

Synpunkter på statsbidraget

l
L

19. Utifrån era erfarenheter som bidragsmottagare, ange eventuella synpunkter på statsbidraget eller
förslag på hur statsbidraget skulle kunna fungera bättre.
Bra att stärka hållbart arbetsliv. Det är viktigt för både mcdarbetate och brukare att vi satsar på hållbarhet. Det önskas lite mer framforM llning,

ngsik11ghc11hidruget och lite mindre adrninisttat1un runt detta.
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Kontrollera era svar
Nu har du besvarat alla frågor i fonnuläret. För att kontrollera svaren, klicka här.
För att eventuellt korrigera svaren klicka på "Tillbaka" eller klicka på länken i e-postbrevet.

Skicka in återrapporteringen
1. Skicka in era svar elektroniskt till Socialstyrelsen genom att trycka på knappen "Skicka in
återrapporteringen" på sista sidan i webbfonnuläret.
2. Skriv ut formuläret i sin helhet som sedan ska undertecknas av behörig företrädare.
3. Skicka det undertecknade formuläret och eventuella bilagor som pdf via e-post till
socialstY.rclscn@socialstyrelsen.se (ange namnet på statsbidraget i ärnnesradcn). Se till att de underlag ni
skannar och e-postar till Socialstyrelsen är läsbara.
På nästa sida finns möjlighet att skriva ut formuläret så att behörig företrädare kan underteckna det.

Underskrift
Behörig företrädare enligt delegationsordning för organisationen intygar härmed att uppgifterna som
lämnats i denna återrapportering av statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och
omsorg är riktiga.
Organ isatio Il :lVingåkers kommun

. Socrt1Jc~ef

Befattning: ................................................................................................. .

Ort och datum:

Underskrift .....

Y. 1'.'ji kv.:
1

}D.??~Q~:~

..

l:J0W~--· · ···· · · · · ·
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

69 (x)

Sn §

Delgivningar
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Region Sörmland och länets alla kommuner har nu antagit målbilden Tillsammans för
barnens bästa i Sörmland, SN 2021/182.
Beslut - Redovisningsräkning och beslut om utjämning av kostnader för LSS 2022, SN
2021/338.
Kommunstyrelsens beslut om E-arkiv - avsiktsförklaring om att gå med i Sydarkivera,
SN 2022/118.
Granskningsrapport NSV-nämnden 2021, SN 2022/126.
Granskningsrapport för den gemensamma patientnämnden 2021, SN 2022/130.
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