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Datum

2022-05-16

Socialnämnden
Tid:

Måndagen den 23 maj 2022, kl. 13.15

Plats:

Hjälmaren, kommunhuset, Vingåker

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

Föredragande
Anna Tholén och
Cecilia Kickmaier,
arbetsterapeuter

2. Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland

Beslutsärenden
3. Nattfastemätning våren 2022 och förslag på ändrat arbetssätt

4.
5.
6.
7.
8.

Rapport över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Månadsrapport mars 2022
Månadsrapport april 2022
Föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021 med utdelning 2022
SIS-Remiss 22899 Femårsöversyn - Synpunkter inför revidering av "SS
872500:2015 Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst"
Informationsärenden
9. Lex Sarah-rapport
10. Information från socialchefen
Anmälningsärenden
11. Delegationsbeslut
12. Delgivningar
Övrigt
13. Övriga frågor

Britt-Marie
Svedenberg,
processledare
Föredragande
Maria Isaksson,
dietist, Jonas
Smedbäck, MAS
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef
Socialchef

Socialchef
Socialchef

Välkommen!
Robert Skoglund
Ordförande

Marlene Mård
Sekreterare
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-23

72 (x)

Sn §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2

vingaker.se

Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-23

73 (x)

Sn §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Socialnämnden utser Iréne Sandqvist (-) att tillsammans med ordförande justera
protokollet. Justeringen sker den 23 maj på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-23

Sn §

74 (x)

SN 2022/105

Rutin för prioriteringsordning för arbetsterapeuter
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anna Tholén och Cecilia Kickmaier, arbetsterapeuter informerar om aktuell rutin.
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.

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

2022-05-23

Sn §

75 (x)

SN 2022/102

Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Britt-Marie Svedenberg, processledare, föredrar 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.
Socialnämnden beslutade 2022-04-26, § 44 enligt nedan:
- Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta förslag till
länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-04 samt tillhörande bilagor
Tjänsteutlåtande från NSV, 2022-02-11
Protokollsutdrag från NSV, § 4/22
Målbild nära vård i Sörmland
Sn § 44/2022

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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.

13

vingaker.se

7 (10)

"[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

22

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

2022-04-26

50 (69)

Tid och plats
Tisdagen den 26 april 2022 kl. 13.15-16.30 i stora salen på Åbrogården, Vingåker.
Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Skoglund (S), ordförande
Iréne Sandqvist (-), vice ordförande, §§ 39-48
Maria Szabo (M), §§ 49-54
Inger Lindfors (S) ,§§ 39-47
Caroline Blomberg (C), §§ 48-54
Sven-Arne Pettersson (S)
Camilla Tiredal (S)
Marika Björkdal (-)
Louise Karlsson (SD)

Caroline Blomberg (C) ,§§ 39-47
Tor-Leif Thuresson (S), §§ 39-47
Marie-Louise Pedersen, (KD)
Maria Szabo (M), §§ 39-48
Leif Svensson (V)

Övriga deltagare
Camilla Karlsson, projektledare, §§ 39-43
Dag Wallströmer, socialchef
Marlene Mård, nämndsekreterare

Paragrafer

39-54

Datum för justering

2022-04-26

Sekreterare

……………………………………………………………………………….

Marlene Mård
Ordförande

……………………………………………………………………………….

Robert Skoglund
Justerande

……………………………………………………………………………….

Marika Björkdal
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

51 (69)

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-26

Datum för anslagsuppsättande

2022-04-28

Datum för anslagsnedtagande

2022-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

………………………………………………………………
Marlene Mård

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26

Sn § 44

59 (69)

SN 2022/102

Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland
Socialnämndens 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.
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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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-23

Sn §

76 (x)

SN 2022/153

Nattfastemätning våren 2022 och förslag på ändrat
arbetssätt
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av nattfastemätning 2022 och lägger den till handlingarna.
2. Socialnämnden beslutar att fortsättningsvis ersätta nattfastemätningen med
sammanställningar av screening för undernäring.
Sammanfattning av ärendet
Våren 2011 började Vingåkers kommun att mäta nattfastan på alla avdelningar på
särskilda boenden i kommunen. Mätningarna har sedan dess genomförts 1–2 gånger per
år med målet att genomsnittligt antal timmar mellan sista målet på kvällen och första på
morgonen ska vara lika med eller understiga 11 timmar.
Vårens mätning visar att 83 % av brukarna hade en nattfasta kortare än 11 timmar. Detta
är en förbättring från förra våren då siffran låg på 66 %.
Enligt det nya förslaget ska man två gånger per år sammanställa resultaten för andel
brukare med undernäring eller risk för undernäring och rapportera till nämnd.
Sammanställningen särskiljer bedömningar på nyinflyttade brukare från de löpande
bedömningarna. Detta för att uppföljning enklare ska kunna ske på de nutritionsåtgärder
som satts in. Förslaget är vidare att dessa sammanställningar ersätter den årliga
nattfastemätningen.
Beslutsunderlag
Nattfastemätning våren 2022
Tjänsteutlåtande, 2022-04-26
Beslutet skickas till
Socialförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nattfastemätning
Vår 2022
Maria Isaksson
2022-04-08

Maria Isaksson - Dietist
Tfn: 0150-57 225
Mail: maria.isaksson@katrineholm.se
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1

Bakgrund

Med nattfasta menas tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål, det vill säga
tiden under natten då en person inte äter eller dricker något som ger nämnvärd energi.
Socialstyrelsen använder nattfastans längd som en kvalitetsindikator i Öppna jämförelser och
rekommenderar att måltidsordningen ska vara sådan att nattfastan inte överstiger 11 timmar.
Genom att sprida ut måltiderna jämnt över den vakna delen av dygnet ges möjligheter att öka
energi- och näringsintaget. Nattfastan kan förkortas genom att erbjuda sent kvällsmål
och/eller tidig förfrukost. För personer med nedsatt aptit är täta små måltider spridda över
dygnet av extra stort värde.
Sedan våren 2011 mäts nattfastan på alla avdelningar på särskilda boenden i Vingåkers
kommun. Mätningarna har genomförts två gånger per år, en gång på våren och en på hösten
utom år 2014 samt 2018 då endast vårmätningar genomfördes. Hösten 2018 gjordes endast en
länsgemensam mätning men då nattfasteblankett och statistikbearbetningen skiljer sig så
mycket jämförs inte Vingåkers egna mätningar med den länsgemensamma mätningen. Från
och med 2019 mäter Vingåkers kommun nattfastan endast en gång per år. Målet är att
genomsnittligt antal timmar mellan sista målet på kvällen och första på morgonen ska vara
lika med eller understiga 11 timmar.

2

Metod

Varje avdelning fyller i en blankett med vilka tider brukarna äter middag, kvällsmål, nattmål,
förfrukost, frukost samt om brukaren tackat nej till någon måltid. På blanketten anges även
varje brukares aktuella BMI1 och MNA2 av ansvarig sjuksköterska. Dietist har sedan
sammanställt resultaten i denna rapport. Mätningen genomfördes valfri natt mellan 21-25
mars 2022. Inför mätningen fick personalen en lista på tips om hur nattfastan kan kortas
genom bl.a. sent kvällsmål eller tidig förfrukost samt förslag på vad som kan serveras.
Enhetschefer samt sjuksköterskor är informerade om hur de kan bidra för att brukarna på
Humlegården samt Ekgården ska klara målet om nattfasta kortare än 11 timmar.
Sedan år 2016 har alla brukare som har en frivilligt lång nattfasta räknats som bortfall, det vill
säga de som har erbjudits mat eller dryck med energi under den tiden som skulle ha brutit
nattfastan på 11 timmar, men brukaren har avböjt. Övriga bortfall görs för de som saknar
korrekt ifyllda mattider, avsagt sig nattillsyn, är palliativa eller av annan medicinsk orsak till
fasta eller frånvaro vid mätningstillfället. Se figur 1.

1

BMI: Body Mass Index. Vikt i kg genom längden i meter i kvadrat (kg/m²).
MNA: Mini Nutritional Assessment, ett validerat screeningsverktyg framtaget för att upptäcka undernäring hos personer
över 65 år.
2
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3

Resultat
Bortfall 14 brukare:

78 brukare med i mätningen

•
•

13 tackade nej till måltider (frivilligt lång nattfasta)
1 har avsagt sig nattillsyn

64 brukare mäts
nattfastan på

11 brukare nattfasta
längre än 11 timmar

53 brukare nattfasta
kortare än 11 timmar

Figur 1. Resultat för mätning vår 2022
Våren 2022 deltog totalt 78 brukare på sammanlagt 10 avdelningar. Av dem var det 14
brukare som räknades som bortfall. Återstående 64 brukare är de som statistiken redovisas
för. Av dessa personer hade 11 brukare en nattfasta längre än 11 timmar och 53 brukare hade
en nattfasta kortare än 11 timmar.

Nattfasta 2016-2022
83%
73%
64%

67%
55%
54%
45% 46%

36%
27%

33%

60%
40%

66%
58%
42%
34%
17%

VÅR 2016
(N=72)

HÖST VÅR 2017 HÖST VÅR 2018 VÅR 2019 VÅR 2020 VÅR 2021 VÅR 2022
2016
(N=67)
2017
(N=59) (N=68) (N=57) (N=61) (N=53)
(N=78)
(N=66)
Brukare med nattfasta < 11 h

Brukare med nattfasta > 11 h

Figur 2. Fördelning av nattfastan i relativa tal
I figur 2 kan man avläsa resultatet av nattfastemätningen uppdelat i längre och kortare tid än
11 timmar. Den röda stapeln representerar lång nattfasta och gröna stapeln visar nattfasta
under 11 timmar. Våren 2022 hade 83 % en nattfasta kortare än 11 timmar, vilket är en
förbättring med 17 procentenheter jämfört med våren 2021.
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Tabell 1. Sammanställning av medelvärdet per avdelning våren 2022
Nattfasta

Antal timmar
mellan
middag/kvällsmål/nattmål

med nattfasta

Bortfall

och förfrukost/frukost

<11 h

8
7
7
7
8
7

1
1

09:06
08:21
08:23
09:31
08:02
09:05

6
6
4
4
5
6

Lunden
Liljan
Syrenen
Korttidsboende

7
8
8
11

2
2

10:51
11:24
07:51
09:32

3
3
8
8

Totalt

78

14

Vår 2022
Antal brukare

Humlegården
Arken
Gläntan
Ängen
Heden
Skäret 1
Skäret 2

3
2
3
0

Brukare

Ekgården

0

0

53

Tabell 1 visar nattfastan i genomsnittligt antal timmar sammanställt per avdelning. Gröna
rutor står för en nattfasta med ett medelvärde kortare än 11 timmar och röda rutor står för
nattfasta med ett medelvärde längre än 11 timmar.
Tabell 2. Sammanställning av medelvärdet för samtliga avdelningar år 2016-2022
År

Vår

Höst

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

12:11
11:04
11:28
10:59
10:39
10:55
09:45
09:08

12:29
11:50
10:43

Tabell 2 visar det sammanlagda medelvärdet för samtliga avdelningar år 2016-2022. Våren
2022 var medelvärdet för nattfastan 9 timmar och 8 minuter, vilket är en förbättring på 37
minuter jämfört med förra våren.
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Tabell 3. Procentuell andel kvinnor och män med nattfasta över och under 11
timmar våren 2022
Vår 2022

Kvinnor

Män

Lång nattfasta (>11h)

11%

26%

Kort nattfasta (<11h)

89%

74%

37

27

Antal brukare

Tabell 3 visar att 89 % av kvinnorna hade en nattfasta kortare än 11 timmar och bland männen
var siffran 74 %.

BMI
<22

>=22

24%

76%

Figur 3. Fördelning av BMI
Figur 3 visar fördelningen av BMI (Body Mass Index) på alla brukare, dvs inklusive bortfall.
Att ha ett BMI under 22 bedöms som undervikt, vilket är fallet för 24 % av brukarna, vilket
kan jämföras med 21 % i den föregående mätningen.
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FÖRDELNING AV MNA
Undernäring

Risk för undernäring

Normal nutritionsstatus

10%

45%

45%

Figur 4. Undernäringsbedömning med MNA
Figur 4 visar resultatet av undernäringsbedömningen som är gjord med MNA (Mini
Nutritional Assessment), vilket är en del av Senior Alert. Det är totalt 10 % av brukarna som
har undernäring vilket kan jämföras med 14 % i förra årets mätning. För risk för undernäring
låg dessa siffror på 45 % respektive 42 %.

4

Diskussion

Vid nattfastemätningen våren 2022 hade nio av tio avdelningar på Ekgården och
Humlegården ett genomsnitt under 11 timmar vilket ses som ett mycket positivt resultat.
Genom att servera förfrukost samt kvällsmål kan en nattfasta kortare än 11 timmar uppnås.
Ekgården samt Humlegården har upparbetade rutiner för att möjliggöra detta.
Omvårdnadspersonal har fått utbildning om rekommenderad måltidsordning för äldre. Dietist
och sjuksköterska arbetar på brukarnivå med målet att nattfastan ska vara under 11 timmar.
Arbetet med att korta nattfastan måste pågå kontinuerligt. De brukare som klarat målet på en
nattfasta kortare än 11 timmar har alla ätit ett sent kvällsmål och/eller förfrukost. Det visar på
vikten av dessa måltider. Att regelbundet lyfta frågan om nattfasta i personalgrupperna vet vi
är en framgångsfaktor för att korta nattfastan och därmed minska risken för undernäring för
våra brukare. Fortsatt samverkan mellan dietist, omvårdnadspersonal, sjuksköterskor samt
ledning är nyckeln till bra resultat. Sammanfattningsvis är det viktigt att komma ihåg att
nattfastemätningen endast belyser en natt per år i varje brukares liv. Mätningen beskriver inte
brukarnas vanor över längre tid, men kan visa tendenser för avdelningarnas rutiner.

5

Slutsats

Vårens mätning visar att 83 % av brukarna hade en nattfasta kortare än 11 timmar. Detta är en
förbättring från förra våren då siffran låg på 66 %.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-26
Handläggare

Jonas Smedbäck
0151-192 15
Jonas.Smedback@vingaker.se
Maria Isaksson
Maria.isaksson@katrineholm.se

Förslag till Socialnämnden om att ersätta
nattfastemätningen med sammanställningar av
screening för undernäring
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
1. Nämnden tar del av förslaget till arbetssätt och beslutar att införa mätning enligt
detta i verksamheten
Ärendets beredning
Ärendet har bearbetats och framställts gemensamt av kommunens dietist och
medicinskt ansvariga sjuksköterska.
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
Sammanfattning/Bakgrund

Våren 2011 började Vingåkers kommun att mäta nattfastan på alla avdelningar på
särskilda boenden i kommunen. Mätningarna har sedan dess genomförts 1–2
gånger per år med målet att genomsnittligt antal timmar mellan sista målet på
kvällen och första på morgonen ska vara lika med eller understiga 11 timmar.
Enligt Livsmedelsverket samt Socialstyrelsen bör nattfastan inte överstiga 11
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timmar 1 2. Om nattfastan blir för lång, minskar möjligheten för brukaren att nå
upp till sitt energi- och näringsbehov. Genom att sprida ut måltiderna jämnt över
den vakna delen av dygnet ges möjligheter att öka energi- och näringsintaget.
Nattfastan kan förkortas genom att erbjuda sent kvällsmål och/eller tidig
förfrukost. Kommunens dietist har tagit fram en måltidschecklista med
rekommenderad måltidsordning för de boende på Ekgården samt Humlegården.
Genom att följa denna så överstiger inte nattfastan 11 timmar. Dock tas alltid
hänsyn till varje individs egna önskemål.
Enligt Livsmedelsverket kan en längre nattfasta än 11 timmar göra det svårt att
hinna få i sig det kroppen behöver. Socialstyrelsen inkluderar nattfastans längd
som en faktor att ta hänsyn till vid en utredning av undernäring eller risk för
undernäring. Socialstyrelsen nämner flera faktorer och några exempel är: mat- och
näringsintag, måltidsmiljö, sociala faktorer, vikt och vikthistoria, hälso- och
sjukvårdshistoria, försämrad mun- och tandstatus, tugg- och sväljsvårigheter,
läkemedelsbehandling, laboratorievärden och försämrad mag- och tarmfunktion.
Tydligt är att undernäring är en komplex diagnos med multifaktoriell påverkan.
För att identifiera eventuell risk för undernäring används i Vingåkers kommun ett
screeninginstrument som heter MNA, Mini Nutritional Assessment. Detta är en
del av Senior alert som är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg.
Syftet med Senior alert är att arbeta förebyggande, registrera riskbedömningar och
åtgärder som vidtas för att förbättra omhändertagandet och öka säkerheten för
patienter och personer inom regionernas hälso- och sjukvård samt kommunernas
sociala omsorg.
MNA görs idag vid inflyttning på boendet samt var sjätte månad efter detta. Det
är viktigt att nämna att MNA endast är ett verktyg för riskbedömning och
används ej för att fastställa diagnos. För detta används internationella
sjukdomsklassifikationer. En annan faktor att beakta är att de allra flesta brukare i
riskbedömningen får poäng som motsvarar risk för undernäring. Anledningen till
detta är att många brukare har neuropsykologiska problem samt nyligen haft akut
sjukdom och detta ökar risk för undernäring. Det är därför bra att skilja på
bedömningar som är gjorda vid inflyttning från de bedömningar som görs
löpande, två gånger årligen.
I Senior Alert finns förslag på åtgärder att sätta in vid undernäring eller risk för
undernäring. En av åtgärderna är att minska nattfastan till max 11 timmar. Insatta
åtgärder samt poäng för MNA dokumenteras i patientens journal i en vårdplan för
nutrition och följs upp enligt Vingåkers kommuns Rutin för förebyggande
nutritionsåtgärder och behandling av undernäring.

Livsmedelsverket. Bra måltider i äldreomsorgen: Råd för ordinära och särskilda boenden –
hemtjänst och äldreboenden; 2018. Report No.: 978-91-7714-262-1.
2 Socialstyrelsen. Att förebygga och behandla undernäring – Kunskapsstöd i hälso- och sjukvård och
socialtjänst; 2020-4-6716 .
1
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Förslag på ny indikator
Andel brukare med undernäring eller risk för undernäring
Två gånger per år sammanställs resultaten för andel brukare med undernäring eller
risk för undernäring och rapporteras till nämnd. Sammanställningen särskiljer
bedömningar på nyinflyttade brukare från de löpande bedömningarna. Detta för
att uppföljning enklare ska kunna ske på de nutritionsåtgärder som satts in.
Förslaget är vidare att dessa sammanställningar ersätter den årliga
nattfastemätningen.

Hur ska det gå till rent praktiskt?
Ssk och avdelningspersonal gör tillsammans MNA på alla brukare. MNA görs på
alla brukare oavsett ålder. MNA dokumenteras i verksamhetssystem. MNA
dokumenteras även i Senior alert för brukare över 65 år. Brukare räknas som
nyinflyttad i 1 månad. Insatta nutritonsåtgärder dokumenteras i vårdplan för
nutrition. Förslag på nutritonsåtgärder finns i Senior alert. Dock kan andra
användas. Åtgärderna baseras på individens behov, ex hur ofta vikt ska mätas.
Dietist skickar ut blanketter till sjuksköterska inför mätning som sker 2 gånger per
år, förslagsvis i mars och september. Färdigställd blankett skickas till dietist.
Följande information samlas in:
• Aktuell avdelning
• Brukar-ID
• MNA-poäng (max 1 månad gammalt)
• Info om brukaren är nyinflyttad sedan 1 månad tillbaka
• Insatta åtgärder

Exempel på blankett för inhämtning av information:
Avdelning: ______________________________________________
Brukar-ID MNAInflytt till
Eventuella insatta åtgärder
poäng
SÄBO för
mindre än 1
månad sedan
102
8
Berikning av måltider, kosttillägg
103
12
x
Nej
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Bilagor
Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Jonas Smedbäck
Medicinskt ansvarig sjuksköterska /-för rehabilitering
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

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

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

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

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

"[Klicka och skriv]"

Riktat för att arbeta och minska undernäring.
Individuella åtgärder.

Riktat för att arbeta och minska undernäring.
Individuella åtgärder.
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

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

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

Nej ☒

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

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

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

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

2022-05-23

Sn §

77 (x)

SN 2022/135

Rapport över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Förslag till beslut
1. Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna och överlämnar den till
Kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Inom äldre- och funktionshinderomsorgsverksamheten finns för perioden inget att
rapportera som ej verkställt beslut.
Inom vuxen- och ekonomiteamet finns inga beslut som inte är verkställda.
Inom barn- och familjeteamet finns 6 beslut rapporterade som ej verkställts, inom 3
månader. En kontaktperson har ej gått att rekrytera till sökande flicka. Två ärenden
handlar om insats i form av kontaktfamilj som ej kunnat beviljas, pga att vi inte lyckats
rekrytera familjer lämpliga för uppdraget. Kontaktfamilj till 3 barn, har fått vänta sedan
beslutet 23/12 2021, men verkställts under april månad.
Beslutsunderlag
Rapport, 2022-04-20
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2022 04 20
Vår handläggare

Annica Pettersson, 0151 - 191 40
annica.pettersson@vingaker.se

Rapport ej verkställda beslut enligt SOL och LSS med
rapporteringstillfälle 2022 04 30
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar
• Lämna rapporten till ovanstående för kännedom
Bakgrund
Vingåkers kommun har sedan 2007 07 01 skyldighet att till IVO rapportera
gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) som inte verkställts inom tre
månader från datum för beslut. 2008 07 01 infördes samma skyldighet för beslut
enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).
Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten
om beslut inte verkställs på nytt om tre månader från dagen för avbrott.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla former av gynnande beslut enligt
SOL och LSS.
Rapporteringen ska ske på individnivå och en gång per kvartal. Där framgår vilken
form av bistånd/insats som beviljats enligt SOL/LSS, vilka skäl som funnits att
beslut ej verkställts. Som skäl finns bland annat resursbrist till exempel att boende
saknas alternativt saknas lämplig person/uppdragstagare. Om den enskilde tackar
nej eller annat skäl som anges. Datum för verkställt beslut ska även anges.
Förvaltningens ståndpunkt
Vår rapportering från Individ och familjeomsorgsverksamheten har följande
innehåll:

VK300S v1.0 040416, Rapport ej
verkställda beslut april 22

Inom äldre och funktionshinder -omsorgsverksamheten finns för perioden inget
att rapportera som ej verkställt beslut.
Inom vuxen- och ekonomiteamet finns inga beslut som inte är verkställda.

Socialförvaltningen
Individ- och familjeomsorgen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Storgatan 55 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-103 99
E-post: social@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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Inom barn- och familjeteamet finns 6 beslut rapporterade som ej verkställts,
inom 3 månader
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En kontaktperson har ej gått att rekrytera till sökande flicka
Två ärenden handlar om insats i form av kontaktfamilj som ej kunnat beviljas ,
pga att vi inte lyckats rekrytera familjer lämpliga för uppdraget.
Kontaktfamilj till 3 barn, har fått vänta sedan beslutet 23/12 2021, men verkställts
under april månad.
VINGÅKERS KOMMUN
Individ- och familjeomsorgsavdelningen
Annica Pettersson
IFO chef
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-23

Sn §

78 (x)

SN 2022/61

Månadsrapport mars 2022
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten och överlämna den till
Kommunstyrelsen och revisorerna som en del av nämndens internkontroll.
Sammanfattning av ärendet
Det ekonomiska utfallet efter mars är ett underskott mot periodiserad budget på 78 tkr,
en marginell förbättring mot februari. Prognosen för hela året är ett underskott på
knappt 9,6 miljoner kr. En betydlig försämring mot föregående månads prognos.
Sjukfrånvaron har en positiv utveckling men ligger fortfarande högt. För ekonomiskt
bistånd fortsätter kostnaderna att sjunka mot tidigare år.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-18 och tillhörande bilagor
Månadsrapport mars 2022
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-18
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Månadsrapport efter mars 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 mars är ett underskott mot periodiserad budget på
78 tkr, en marginell förbättring mot februari. Prognosen för hela året är ett
underskott på knappt 9,6 miljoner kr. En betydlig försämring mot föregående
månads prognos.
Sjukfrånvaron har en positiv utveckling men ligger fortfarande 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
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miljoner kr vilket utifrån förutsättningarna var mycket bra. Detta förväntas med
nuvarande rambeslut under budgetperioden växa till ett mycket stort underskott
då kostnaderna stiger betydligt snabbare än tilldelad ram och det finns
begränsningar i lagstiftningen för hur mycket kvalitén kan sänkas. Det finns även
personalpolitiska beställningar som är kraftigt kostnadsdrivande.
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
fortsatt 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 vågas 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
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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.
• 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 mars 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]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

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

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

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

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

0,53

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.

Antal arbetslösa födda utom Europa
jan

feb

mars

59

63

54

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.
Genom att öka samverkan mellan kommun och civilsamhället introducerar vi nya flyktingar till
samhället. Det bidrar till långsiktiga insatser då kunskap och engagemang ifrån civilsamhället är stort.

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

Mars

Stab

0

0

0

IFO

0

105

14

Integr

0

0

0

FHO

0

0

0

ÄO

38

180

0

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Positiv utveckling.
Brukartiden i % av total arbetstid i hemtjänsten
jan

feb

mars

Söder

57,30

55,97

56,02

Norr

45,27

49,30

48,41

City

57,98

55,75

56,27

Minnas

57,98

56,75

58,70

Service

73,08

70,93

77,02

Genomsnitt

55,29

55,51

56,15

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Svag positiv utveckling.
Utförd tid i timmar i hemtjänsten
jan

feb

mars

Söder

1283,3
8

1220,2
6

1190,3
7

Norr

974,86

891,08

1016,9
5

City

847,96

723,94

864,80

Minna
s

774,52

715,93

855,68

Servic
e

391,51

382,85

464,90

Totalt

4272,2
3

3934,0
6

4392,7
0

2021

4586,0
4

3943,0
5

4511,2
7

Diff
mot
2021

6,84%

0,002
%

2,63%

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

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 lägre behov än föregående år.
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Kontinuitet i hemtjänsten, antal personal/två veckor i snitt/brukare.
jan

feb

mars

Söder

24,1

24,1

21,4

Norr

22,2

22,2

21,7

Min

14,6

14,6

19,7

City

14,2

14,2

14,8

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

Ekonomiskt bistånd utbetalt totalt per månad (Tkr)
jan

feb

mars

1 348

1357

1300

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Fortsatt positiv utveckling.
4.1

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Socialnämnden

Ack utfall
Mar 2022

Avvikelse
mot budget
Mar 2022

Ack budget
Mar 2022

Årsbudget
Mar 2022

Prognos Mar
2022

56 473

56 551

78

226 205

-9 593

6 994

4 503

-2 491

18 013

-6 500

Individ och familjeomsorg

13 038

13 366

328

53 465

-1 600

Funktionshinderomsorg

13 763

13 436

-326

53 745

-2 242

Äldreomsorg

23 992

25 245

1 253

100 981

749

Integration

-1 314

0

1 314

0

0

Stab

Individ och familjeomsorg
Barn och familj
Under mars avslutas en kostsam placering på SiS och ersätts med insatser på hemmaplan. Två
jourplaceringar, av vårdnadshavare med barn, initierade.
Efter några veckors lugnare inflöde av ärenden är det åter högt tryck av inkommande anmälningar och
ansökningar. Rekrytering av nya familjehem och kontaktfamiljer pågår.
Ekonomiskt bistånd
Budget i balans.
Antal ärenden: 234
Avslutade ärenden: 25 st
Nya ärenden: 13 st
Under mars 2022 har inflödet av försörjningsstödsärenden minskat. Dessutom är det flera hushåll som
har fått anställning eller påbörjat studier.
Pågående arbete med fokusgrupp ensamstående män utan barn som innefattar tätare uppföljning och
utredning kring aktuell planering för att närma sig självförsörjning.
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Vuxen
För perioden inga externa placeringar gällande missbruk. Trenden med våld i nära relation ser tyvärr
ut att hålla i sig, med behov av insatser som är svåra att tillgodose.
1 placering på skyddat boende där man samarbetar med barnhandläggare då det finns barn i ärendet.
Placering blev aktuell under mitten av mars 2022. Det förekommer även andra våldsärenden som inte
behöver akut placering men som är i behov av öppenvårdsinsatser från kommunen.
Ett ökat inflöde av våldsärenden i mars 2022 som önskar öppenvårdsinsatser (Relationsvåldsteamet).
RVT saknar personal och blir konsekvenser för Socialtjänsten som inte kan verkställa beslut.
Funktionshinderomsorg
Total Daglig verksamhet
Det är på väg nya beslut på dagligverksamhet. Kommer troligtvis behöva anställa minst en personal
till dagligverksamhet för att kunna verkställa besluten. Ifall det blir så kommer det bli minst 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. Samt att jag måste räkna
med att anställa en personal till dagligverksamhet för att kunna verkställa nya beslut.
Personligassistans
En brukare beviljad utökning av personlig assistans en kostnad på ca 850`kr en kostnad som inte finns
med i budget.
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.
Alltid bra med ett plus innan sommaren eftersom budgeten inte är periodiserad. Under sommaren har
vi alltid mer beläggning i och med att tillsynsbesluten används mer då det är sommarlov.
Resurs
Då alla resursare har kontinuerliga APT men ingen budget för dessa timmar kommer troligtvis deras
konto gå -. Under jan-mars har ej vikarie satts in därav minskat - prognosen för året.
Äldreomsorg
Ekgården
Under mars så har bemanningskravet mer motsvarat arbetsbelastningen så ingen extra personal har
satts in. Avdelningen Syrenen signalerar dock att de har svårt att klara kvällsrutinerna då de är själva
på avdelningen en del av kvällspassen. Under nästkommande schemaperiod så har vi höjt
bemanningskraven då vi även har mer personal som behöver få schema på Ekgården. Anledningen till
detta är att personal från tidigare resursorganisationen skall placeras ut vilket innebär att det på
Ekgården kommer det att finnas flera extra personal som inte täcks av tilldelad budget och antalet
årsarbetare kommer att öka då de tre som varit föräldralediga är tillbaka i tjänst. Prognosen är med
detta svår att ställa då vi kommer att kunna nollvicka viss frånvaro men oklart hur mycket. Ytterligare
ökade kostnader kommer att komma i samband med inskolningar av sommarvikarier och kostnader för
introduktionsutbildningar för nyanställda sommarvikarier.
6
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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
personal dagligen vilket kommer belasta kostnadsstället ytterligare.
Humlegården Somatik
Anledningen att prognosen har ett negativt resultat är förväntad budget för sommarvikarier och extra
personal under sommaren kommer att öka.
Korttidsvård
Under månaden så har beläggningen på korttids stundtals varit hög och flera brukare med stora behov
vilket inneburit en del extrainsatt personal framför allt i slutet av månaden. Ytterligare ökade
kostnader kommer att komma i samband med inskolningar av sommarvikarier och kostnader för
introduktionsutbildningar för nyanställda sommarvikarier. Under sommaren planeras även extra insatt
personal på sommarschemat för att bibehålla kvalitén i verksamheten under ordinarie personals
ledigheter.
Sjuksköterskor
Plus-avvikelse mot budget beror på att vi inte kunnat rekrytera sjuksköterskor eller kunnat bemanna
med hyrsjuksköterskor.
Hemtjänst inkl larm
Fortsatt arbete med samplanering. Ordinarie personal täcker varandras frånvaro i den mån det går, för
att minimera vikarietillsättning. I Servicegruppen är det fortfarande en vakantrad, serviceinsatser
planeras ut till övrig hemtjänst.
Pool/Resurs
- 803 000 Kr
•
•
•

Aktivitetsvärdarnas lön dras från resursens budget. Aktivitetsvärdarnas utbetalda löner för jan
- mars är 225 000 kr
Har betalt ut semesterersättning på 197 000 kr
Sjuklön/långtidsfrånvaro 127 000 kr

Med dessa avdrag så stämmer budgeten utifrån antal anställda i resursen och löneutbetalning, det som
felar är att personalen inte har gjort avvikande kostnadsställe vilket troligtvis innebär att SÄBO och
hemtjänst inte blivit debiterade för den personal som harbokats på deras områden och dessa områden
går plus.
ÄO Admin
Kommer troligtvis få ersätta men en vikarie 4 -6 veckor i sommar då bemanningen har behov av en
vikarie under deras semester.
Integration
Boendeenheten Atlas
På grund av full beläggning under mars månad noteras ökning av intäkterna jämfört med samma
period 2021 samt som kostnader har varit stabila.
Alltid svårt att sätta prognos eftersom antal belägna platser varierar. Med noggrann kontroll av
ekonomi månadsvis lyckas verksamhet göra besparingar som ska användas under andra halvåret om
beläggning minskar.
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4.2

Verksamhetens aktiviteter

4.2.1 Vidtagna åtgärder mot befarat underskott
Verksamheten söker de statsbidrag som är realistiska att erhålla och som inte kräver kostnadsökningar
som är större än statsbidragen.
Den konsultstödda genomgången av rapporteringen till utjämningssystemet för LSS resulterar i ett
kraftigt förbättrat utfall för kommunen som dock inte kommer socialnämnden till del.
Förvaltningen saknar fortfarande vägledningen mellan det övergripande prioriterade målet om
ekonomi i balans och alla de kostnadsdrivande uppdragen som finns inom personalpolitik och
kvalitetsförbättringar främst inom äldreomsorg.
Försäljning av korttidsplatser till Oxelösunds kommun.

5 Väsentliga personalförhållanden
Sjukfrånvaro dag 1–59 i %
Jan

Feb

Mars

IFO

8,80

10,87

4,81

Integration

20,71

21,54

5,35

FHO

15,61

17,04

11,16

ÄO

13,62

12,80

8,10

Hela förv.

16,05

15,40

9,80

Hela
kommun

13,36

13,12

7,33

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Individ och familjeomsorg
Korttidsfrånvaro på acceptabel nivå. Två långtidssjukskrivningar finns, varav en påverkar
verksamhetens öppenvård och möjligheterna att bevilja insatser.
Rekrytering pågår gällande administratör, behov finns av att rekrytera familjebehandlare med särskild
kompetens om våld i nära relation.
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.
Går åt mycket att rekrytera inför sommaren.
LSS boende
Sommarrekrytering och inskolningar pågår. Svårt att rekrytera personal med körkort och därmed kan
det bli svårt för våra brukare att komma ut på aktiviteter i sommar.
Personligassistans
Stor utmaning gällande rekrytering. Majoriteten av sökande har stora brister i det svenska språket både
kring förståelsen och tal. Vissa sökande inskolas men vi ser snart brist i både intresse och motivation
för arbete och avslutas därav lika fort.
Socialpsykiatri
Rekrytering av sommarvikarier pågår. Svårt att få personal med kompetens/erfarenhet inom psykiatri.
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Det är också svårt att rekrytera personer med körkort vilket kan komma att medföra begränsningar för
brukarna och svårigheter att få ihop boendestödet till sommaren.
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.
Tar mycket tid att rekrytera vikarier och ännu mer tid inför sommaren.
Äldreomsorg
Ekgården
Inga långtidssjukskrivningar under perioden men flera upprepade korttidsfrånvaro hos flera av
personalen. Utifrån att flera personer uppgett samarbets- och kommunikationsproblem mellan grupper
och medarbetare på Ekgården så påbörjas i mars på ett gemensamt möte ett arbete för att kartlägga och
hitta strategier för att förbättra kommunikation och samarbete. Förhoppningsvis kommer en förbättrad
arbetsmiljö även kunna medföra minskad sjukfrånvaro.
Humlegården Demens
Hög korttidsfrånvaro under mars.
Humlegården Somatik
Det har varit en del längre sjukfrånvaro på avdelningen.
Det har även skett en omfördelning av personal vilket upplevts påfrestande för den ordinarie
personalen.
Rekrytering av sommarvikarier är i full gång.
Sjuksköterskor
Ansträngd personalsituation relaterat till sjukfrånvaro.
Svårt att rekrytera sjuksköterskor. Även svårigheter att hitta sjuksköterskor via bemanningsföretag.
Paramedicin inkl tekniska hjälpmedel
Svårigheter att rekrytera sjukgymnast/fysioterapeut. Även svårighet att hitta sjukgymnast/fysioterapeut
via bemanningsföretag.
Hemtjänst inkl larm
Oro bland personal på grund av nattens arbetstidsförkortning. Detta har inneburit en fördjupning i
arbetet med riskanalyser och det har även varit mycket diskussioner som har tagit mycket kraft och
energi.
Natt
Flera korttids men även långtidssjukskrivna. Några som är i rehabiliteringsprocess och jobbar endast
kortare/färre pass av sin ordinarie arbetstid.
Rekrytering av sommarvikarier är i full gång.
Integration
Boendeenheten Atlas
På APT har verksamhet arbetet med Agenda 2030 med att sätta två nya mål som ska följas upp under
april
Motto: Det är skillnad på att vara bäst i världen eller göra det som är bäst för världen.
Pågående rekrytering av två behandlingspedagoger som ska kompetens förstärka verksamhet.
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5.1

Genomförda utbildningar

Stab
Socialchefen har varit på studieresa till Island vilken helt bekostats av FSS.
Ledningsstöd har haft en lokalt genomförd utbildning för systemadministratörer av Treserva på en
dag.
Individ och familjeomsorg
Familjehemssekreterare och gruppledare, 3 personer genomförde under mars en Connect utbildning,
för att under hösten erbjuda utbildningstillfällen för våra familjehem.
Funktionshinderomsorg
Personligassistans
Ergonomi utbildning samt vissa medarbetare deltagit på demensföreläsning.
Socialpsykiatri
220330 HR har utbildat personalen i SAM checklistor i brukarens hem, handlingsplaner, skyddsronder
och riskbedömningar.
Äldreomsorg
Dagvård
Samtliga medarbetare i tjänst har gått på föreläsning i Demens.
Socialdagvård
Samtliga medarbetare i tjänst har gått på föreläsning i Demens.
Ekgården
Samtliga medarbetare i tjänst har gått på föreläsning i Demens.
Handledarutbildning och handledarträffar för blivande handledare har genomförts.
Digital utbildning för hygienombuden.
Humlegården Demens
Medarbetare har erbjudits demensföreläsning samtliga medarbetare i tjänst deltog.
Handledarutbildning, digital utbildning för hygienombud.
Humlegården Somatik
Samtliga medarbetare i tjänst har gått på föreläsning i Demens.
Digital utbildning för hygienombuden.
Korttidsvård
Samtliga medarbetare i tjänst har gått på föreläsning i Demens.
Digital utbildning för hygienombuden.
Sjuksköterskor
15 sjuksköterskor har gått 3 timmars demensföreläsning.
Paramedicin inkl tekniska hjälpmedel
5 arbetsterapeuter, 1 sjukgymnast och rehab-assistent har gått 3 timmars demensföreläsning.
Hemtjänst inkl larm
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Alla medarbetare blev inbjudna att delta på demensföreläsning. Ny personal och personal som känner
behov av lyftteknik har fått erbjudande.
Fem stycken medarbetare går äldre-omsorgslyftet och förväntas bli färdiga undersköterskor i
december 2022.
Natt
Samtliga medarbetare i tjänst har gått på föreläsning i Demens.
Pool/Resurs
Personalen har deltagit på förflyttningsutbildning samt en väldigt bra demensutbildning som handlade
om förståelse och bemötande m.m.
ÄO admin
Personalen har deltagit på en väldigt bra demensutbildning som handlade om förståelse och
bemötande m.m.
Integration
Boendeenheten Atlas
Personalen har genomfört utbildning i Självskadebeteende.
Veckovis arbetar vi med tystnadsplikt och offentlighets och sekretess principer.

6 Förväntad utveckling
Som helhet förväntas det ekonomiska underskottet att öka kraftigt i takt med demografin och ändrad
lagstiftning där allt mer ansvar flyttas från statlig och regional nivå till kommunernas socialtjänst.
Om den nya socialtjänstlagen genomförs kommer ett ökat fokus på tidiga och frivilliga insatser.
Integration
Vi ser mer samarbete mellan näringsliv och integrationsenheten med fokus på arbetstillfällen för
flyktingar som vår nästa utmaning.

7 Rapportering av projekt/processer
Individ och familjeomsorg
Inlett "Tillsammans för barnens bästa i Sörmland/Vingåker", genom att vid tre tillfällen träffat
kommunen, skolans och regionens samverkande parter i åldersindelade grupper.
Diskussion om samverkansformer och utmaningar som finns för att erbjuda insatser på hemmaplan
och i fungerande samverkan.
Funktionshinderomsorg
LSS boende
Samverkan sker med Vingåkers hem för att säkerställa arbetsmiljön för personalen och boendemiljön
för brukarna på Storgatan.
Socialpsykiatri
Handledning utifrån den psykosociala arbetsmiljön är i gång på Hjortgränds gruppbostad.
Integration
Oxford researchs utvärdering redovisade slutrapport, Utvärdering av integrationsinsatser i Vingåkers
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kommun 2017-22. Uppdragsgivare Länsstyrelsen Södermanland.
Delmos: Genomfört segregationskartläggning i mars.
Boendeenheten Atlas
Varje ungdom på HVB hem ska få möjlighet att utföra minst en enskild aktivitet per vecka
tillsammans med kontaktperson. Utvärdering planeras den 15 juni.

8 Det här är vi extra stolta över
Individ och familjeomsorg
Ledning
En hög ambition och vision om att utveckla och kvalitetssäkra IFO verksamheten.
Barn och familj
Under mars månad är vi extra stolta över det arbete med motivation och förberedelse för insatser vi
gör utifrån våra olika roller inom Barn och familjegruppen!
Ekonomiskt bistånd
Gruppen har fått en stabilitet och det frigör viss tid till utvecklingsarbete på ett positivt sätt. Gruppen
vågar förändra aktuella strukturer och samtliga överklagade beslut som gått vidare till
Förvaltningsrätten har utfallit till nämndens fördel.
Vuxen
Vuxenhandläggaren arbetar ensam i ärenden men har god uppföljning och responsen från klienterna är
att de känner sig hörda och får det stöd de behöver. Ett kvitto på gott socialt arbete.
Funktionshinderomsorg
Total Daglig verksamhet
Som enhetschef är jag stolt över personalen på dagligverksamhet tänker nytt och ställer om då det
kommer nya brukare.
LSS boende
Att vi är stolta och nöjda över det jobb vi gör.
Personligassistans
Som ansvarig chef känner jag stolthet över medarbetarna inom personlig assistans trots alla
inskolningar som varit under en längre period så har medarbetarna förståelse för hur svårt det är med
rekrytering av nya tim/sommarvikarier.
Socialpsykiatri
Trots en hel del frånvaro i boendestödsgruppen kämpar personalen på med gott humör. Hjortgränd
jobbar med att få en struktur och en VI-känsla i arbetsgruppen.
Barnkorttids
Enhetschef över att personal gör ett bra jobb med barn och ungdomarna.
Äldreomsorg
Dagvård
Aktivitetsvärdarna som under mars månad haft olympiad för de boende och även besök av olika
hundar. Mycket uppskattade aktiviteter både bland boende och personal.
Ekgården
Nattfastemätning har genomfört med positiva resultat då nattfastetiden förbättrats.

12

73

Humlegården Demens
Vi är stolta över att nattfastemätningen visat på stor förbättring.
Humlegården Somatik
Vi är stolta över att nattfastemätningen visat på stor förbättring.
Hemtjänst inkl larm
Personal tar ett stort ett stort ansvar och täcker vid varandras frånvaro och försöker hitta lösningar.
ÄO admin
Att få ihop FHO:s och ÄO:S bemanningsenhet så snart som redan mars månad. Nu kan vi gå vidare
och utveckla gemensam bemanningsenhet.
Integration
Trots ökad arbetsbelastning i mars på grund av flyktingläget har personalen inom integrationsenheten
arbetat på och hållit ställningarna.
Boendeenheten Atlas
Personalen som gör sin bästa för att klara verksamhet på bästa möjliga sätt samt har full kontroll över
kostnader.
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Bilaga 1: Soc 2203 exkl projekt
Ack budget
Ansvar

Ansvar
70100000
71110000
71120000
71130000
71210000
71220000
71230000
71231000
71240000
71250000
71310000
71321000
71322000
71323000
71331000
71332000
71341000
71342000
71343000
71350000
71351000
71371000
71372000
71390000
71410000
71411000
71420000
71430000
7143/7002
71441000
71442000
71443000
71444000
71450000
71460000
71471000
71471/7001
71472000
71473000
71474000
71475000
71476000
71481000
71482000
71490000
delsumma:
71521000
71524000
71531000
Totaler

Socialnämnden
Förvaltningsledning Admin
Anhörigstöd
Alkoholhandläggning
IFO Ledning Administratio
Barn och familjeenheten
Ekonomiskt bistånd
Aktivt försörjningsstöd
Vuxenenheten
Äldre och funktionshinder
FHO Ledning Admin
Lärkparken Serviceb
Gruppbostad Storgatan
Gruppbostad Fabriksgatan
Barnkorttids
E-gruppen
Socialpsykiatri Gruppbost
Socialpsykiatri Dagverksa
Socialpsykiatri Boendestö
Personlig assistans
Resurspersonal "ökad syss
Daglig verksamhet
Servering Sävstagården
Ledsagar- och avlösarserv
Ledning/Administration
Admin ÄO
Sjukvård
Paramedicin
Tekniska hjälpmedel
Humlegården Demens
Humlegården Skräddaren/Vä
Ekgården
Humlegården Somatisk avde
Natt
Korttidsboende
Hemtjänst Söder
Larm
Hemtjänst Norr
Hemtjänst Demens
Hemtjänst gemensamt
Hemtjänst City
Hemtjänst Service
Dagvård
Demensdagvård
Pool ÄO
Fenix
Atlas/Villan
Integrationsenhet

Ack utfall

Årsbudget
Avvikelse mot budget

Jan 22 - Mars 22

Jan 22 - Mars
22

225 642
6 519 710
219 866
29 100
3 452 178
3 856 729
2 941 457
16 800
1 259 074
1 511 682
1 000 216
890 604
1 203 562
1 029 566
586 049
400 056
1 173 600
151
605 657
4 620 637
121 657
2 203 982
-74 716
1 682
2 590 149
413 129
2 465 286
813 500
385 401
2 495 945
-19 359
1 800 543
1 225 962
3 040 746
858 130
-99 658
-35 918
-9 744
156 248
6 704 793
135 834
-159 161
204 373
219 364
806 626

271 500
4 113 365
98 750
19 750
4 310 895
2 805 540
3 600 000
250 000
1 224 780
1 175 040
771 750
906 197
1 230 884
1 138 625
685 935
532 000
1 048 756
0
553 515
4 226 676
121 500
2 198 455
-9 177
31 249
2 407 963
415 500
2 770 913
892 000
501 673
2 861 485
0
1 901 131
1 434 050
3 472 000
886 505
0
-27 000
0
0
7 249 625
0
0
229 162
250 250
0

-480
-1 352 732
39 255
56 473 173

0
0
0
56 551 242

Jan 22 - Dec
22

45 858
-2 406 345
-121 116
-9 350
858 717
-1 051 189
658 543
233 200
-34 294
-336 642
-228 466
15 593
27 323
109 058
99 885
131 944
-124 844
-151
-52 142
-393 961
-157
-5 527
65 540
29 568
-182 187
2 371
305 628
78 500
116 272
365 540
19 359
100 588
208 088
431 254
28 375
99 658
8 918
9 745
-156 249
544 832
-135 832
159 162
24 789
30 886
-806 626
-1 235 884
480
1 352 732
-39 255
78 073

Nämnd- och förvaltning
minus 2 491 tkr

1 086 000
16 453 461
395 000
79 000
17 243 581
11 222 160
14 400 000
1 000 000
4 899 120
4 700 160
3 087 000
3 624 788
4 923 537
4 554 500
2 743 739
2 128 000
4 195 027
0
2 214 060
16 906 726
486 000
8 793 819
-36 707
125 000
9 631 850
1 662 000
11 083 653
3 568 000
2 006 691
11 445 942
0
7 604 524
5 736 200
13 888 000
3 546 020
0
-108 000
0
0
28 998 500
0
0
916 648
1 001 000
0

IFO
plus 328 tkr

FHO
minus 326 tkr

ÄO inkl hemtjänst
plus 1 253 tkr

Hemtjänsten exkl larm
plus 521 tkr

Integration
plus 1 314 tkr

0
0
0
226 205 000
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Sammanträdesdatum
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Månadsrapport april 2022
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten och överlämna den till
Kommunstyrelsen och revisorerna som en del av nämndens internkontroll.
Sammanfattning av ärendet
Det ekonomiska utfallet efter mars är ett underskott på 496 tkr, en liten
förbättring mot mars. Prognosen för hela året är ett underskott på 7,4 miljoner kr.
En förbättring mot föregående månads prognos mest beroende på statsbidrag för
sjuklöner.
Sjukfrånvaron har en positiv utveckling men ligger fortfarande högt. För
ekonomiskt bistånd fortsätter kostnaderna att sjunka mot tidigare år.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-05-11
Månadsrapport april 2022
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-05-11
Handläggare

Dag Wallströmer
Dag.wallstromer@vingaker.se
Diarienummer

Månadsrapport efter april 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 mars är ett underskott på 496 tkr, en liten
förbättring mot mars. Prognosen för hela året är ett underskott på 7,4 miljoner kr.
En förbättring mot föregående månads prognos mest beroende på statsbidrag för
sjuklöner.
Sjukfrånvaron har en positiv utveckling men ligger fortfarande 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
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miljoner kr vilket utifrån förutsättningarna var mycket bra. Detta förväntas med
nuvarande rambeslut under budgetperioden växa till ett mycket stort underskott
då kostnaderna stiger betydligt snabbare än tilldelad ram och det finns
begränsningar i lagstiftningen för hur mycket kvalitén kan sänkas. Det finns även
personalpolitiska beställningar som är kraftigt kostnadsdrivande.
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.
Då det gäller mottagandet av flyktingar från Ukraina är det fortfarande okänt
vilket kommunens ansvar kommer att vara, vilken omfattning det kommer att få
och vilka ekonomiska ersättningar som kommer att utgå.

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 vågas 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
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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
tills idag finansierats av schablonbidrag från Migrationsverket måste tas ur
kommunens budgetmedel.
Bilagor
1.
2.
3.
4.

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges övergripande mål
Agenda 2030
Barnchecklista
Månadsrapport Socialnämnden april 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]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☒

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

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

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

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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1 Översikt över verksamhetens utveckling
Tillgång till särskilt boende
jan

feb

mars

april

Betalningsdagar
sjukhus

0

0

0

0

Antal
sanktionsavgifter
för ej verkställda
beslut

0

0

0

0

Väntetid på
sjukhus,
genomsnitt
dagar

3,89

0,53

0,16

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.
Antal arbetslösa födda utom Europa
jan

feb

mars

59

63

54

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

-Siffran för april finns ej tillgänglig förrän 15 maj.
210101 210831

200101 200831

190101 190831

180101 180831

170101 170831

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.
Genom att öka samverkan mellan kommun och civilsamhället introducerar vi nya flyktingar till
samhället. Det bidrar till långsiktiga insatser då kunskap och engagemang ifrån civilsamhället är stort.
Ekgården, Humlegården samt hemtjänst
På grund av hot mot personal har vi varit tvungna att använda oss av Securitas för bevakning.
Tryggt för personal men dyrt för verksamheten.
Humlegården Demens
Under april har flera avdelningar drabbats av nytt utbrott av covid 19.
Detta har bla medfört att vi har väntat med att flytta in ny boende till den avdelningen vilket i sin tur
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lett till förlust av hyresintäkt.

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 intäktspost 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.

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

Feb

Mars

April

Stab

0

0

0

0

IFO

0

105

14

85

Integr

0

0

0

0

FHO

0

0

0

0

ÄO

38

180

0

0

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Brukartiden i % av total arbetstid i hemtjänsten
jan

feb

mars

april

Söder

57,30

55,97

56,02

56,26

Norr

45,27

49,30

48,41

49,15

City

57,98

55,75

56,27

56,33

Minnas

57,98

56,75

58,70

59,97

Service

73,08

70,93

77,02

79,90

Genomsnitt

55,29

55,51

56,15

56,71

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Stabila men svagt allt bättre siffror
Utförd tid i timmar i hemtjänsten
jan

feb

mars

april

Söder

1283,3
8

1220,2
6

1190,3
7

1152,4
1

Norr

974,86

891,08

1016,9
5

928,13

City

847,96

723,94

864,80

835,92

Minna
s

774,52

715,93

855,68

798,55

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

4
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jan

feb

mars

april

Servic
e

391,51

382,85

464,90

393,76

Totalt

4272,2
3

3934,0
6

4392,7
0

4108,7
7

2021

4586,0
4

3943,0
5

4511,2
7

4070,0
2

Diff
mot
2021

6,84%

0,002
%

2,63%

0,95%

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

4163,
2

4402,
6

4110,4
1

3756,1
2

3862,7
2

4182,1
8

4312,7
8

4296,4
7

Fortsatt lägre efterfrågan än före pandemin
Kontinuitet i hemtjänsten, antal personal/två veckor i snitt/brukare.
jan

feb

mars

apr

Söder

24,1

24,1

21,4

19,2

Norr

22,2

22,2

21,7

19,5

Min

14,6

14,6

19,7

17,3

City

14,2

14,2

14,8

13,5

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

Ekonomiskt bistånd utbetalt totalt per månad (Tkr)
jan

feb

mars

april

1 348

1357

1300

1231

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Fortsatt positiv utveckling
4.1

Utvärdering av ekonomisk ställning

Verksamhetens resultat
Socialnämnden

Ack utfall
Apr 2022

Avvikelse
mot budget
Apr 2022

Ack budget
Apr 2022

Årsbudget
Apr 2022

Prognos Apr
2022

74 072

75 417

-496

226 205

-7 397

8 237

6 006

-2 231

18 013

-5 630

Individ och familjeomsorg

17 635

17 825

191

53 465

-1 100

Funktionshinderomsorg

18 544

17 919

-625

53 745

-2 850

Äldreomsorg

31 498

33 667

2 169

100 981

333

Integration

-1 842

0

0

0

0

Stab

Socialnämnden som helhet
Utfallet efter april är 496 tkr sämre än budget för perioden. Med framför allt kostnaden för dubbla
löner under sommaren beräknas det bli ett underskott för hela året på 9,2 miljoner kr. En oväntad
statlig ersättning för sjuklönekostnader kopplat till pandemin har bokförts i början av maj varför
prognosen för hela nämnden justerats till ett underskott på nära 7,4 miljoner kr. Ökade kostnader för
placeringar hos individ- och familjeomsorgen uppvägs endast till en del av de kraftigt minskade
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kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Inom funktionshinder är det främst nya brukare med daglig
verksamhet samt nya beslut inom personlig assistans som driver upp kostnaden.
Förvaltningen saknar fortfarande vägledningen mellan det övergripande prioriterade målet om
ekonomi i balans och alla de kostnadsdrivande uppdragen som finns inom personalpolitik och
kvalitetsförbättringar främst inom äldreomsorg.
Stab
1,9 tjänst finansieras tillfälligt av statsbidrag. Av det ingående underskottet beräknas cirka en miljon
klaras av.
Individ och familjeomsorg
Barn och familj
Fortsatt behov av att rekrytera nya familjehem och kontaktfamiljer.
Avslutar 2 familjehemsplaceringar, samtidigt som utredningar pågår för både nya långvarig
placeringar och en komplex omplaceringsutredning pågår.
Ekonomiskt bistånd
Fortsatt budget i balans, och flera avslutade ärenden.
Jämn fördelning mellan avslutade och påbörjade nya ärenden (13 - 12)
Inflödet fortsätter att sakta minska
Vuxen
Funnits två hemlösa som under maj erbjuds individuella lösningar.
Fortsatt aktualiseringar med våldsutsatta kvinnor med barn, och omplaceringar på skyddade boenden.
Önskemål om öppenvårdsinsatser hos RVT i Katrineholm, får vänta till sommaren pga personalbrist.
Äldre och funktionshinder
Fortsatt högt tryck gällande ansökningar om SÄBO
Även inom funktionshinderområdet är det ett högt tryck och ansökningar som innebär omfattande
utredningsbehov.
Funktionshinderomsorg
Total Daglig verksamhet
Det är på väg nya beslut på dagligverksamhet. Kommer behöva anställa minst två personal till
dagligverksamhet för att kunna verkställa besluten. Räknar på en kostnad på två årsarbetare 511
645/12*7 månader ca:minus 600tkr.
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. Samt att jag måste räkna
med att anställa två personal till dagligverksamhet för att kunna verkställa nya beslut.
LSS boende
En kartläggning görs just nu på Storgatans gruppbostad som kan innebära ändra jourtid på sikt. Detta
kan då betyda ökade kostnader i samband med mera vaken natt. Detta på grund av ökad vårdtyngd.
Även på Fabriksgatan kan det på sikt komma att ske ändring från jourtid till mer vaken natt på grund
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av ökad vårdtyngd.
Personligassistans
En brukare beviljad utökning av personlig assistans en kostnad på ca 850`kr en kostnad som inte finns
med i budget.
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.
Alltid bra med ett plus innan sommaren eftersom budgeten inte är periodiserad. Under sommaren har
vi alltid mer beläggning i och med att tillsynsbesluten används mer då det är sommarlov.
Äldreomsorg
Ekgården
Utifrån att vi på Ekgården har en övertalighet på personal då den tidigare resurspersonalen placerats ut
på enheter och till detta så står vi inför en sommar där vi lagt en del personal extra för att kunna täcka
bemanningsbehoven så är prognosen är med detta svår att ställa. Ytterligare ökade kostnader kommer
att komma i samband med inskolningar av sommarvikarier och kostnader för
introduktionsutbildningar för nyanställda sommarvikarier.
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 högre vårdtyngd därav en extra
personal dagligen vilket kommer belasta kostnadsstället ytterligare.
Vi har påbörjat inskolningar för sommarvikarier, vi är generösa med dessa för att ge vikarierna så bra
förutsättningar som möjligt för att möta brukarnas behov.
Korttidsvård
Även under april månad så har beläggningen på korttids stundtals varit hög och flera brukare har haft
stora behov vilket inneburit en del extrainsatt personal. Vi har även haft en brukare med Covid som
behövs hållas isolerad men med stora omvårdnadsbehov och stor fallrisk vilket innebar att vi under en
period behövde ha egen personal hos brukaren i stort sett hela tiden. Ytterligare ökade kostnader
kommer att komma i samband med inskolningar av sommarvikarier och kostnader för
introduktionsutbildningar för nyanställda sommarvikarier. Under sommaren planeras även för extra
insatt personal på sommarschemat för att bibehålla kvalitén i verksamheten under ordinarie personals
ledigheter. Alla sommarvikarier är rekryterade.
Sjuksköterskor
Plus-avvikelse mot budget beror på att vi inte kunnat rekrytera sjuksköterskor eller kunnat bemanna
med hyrsjuksköterskor. Tre hyrsjuksköterskor är bokade under sommaren vilket kommer medföra
högre kostnader dessa månader.
Paramedicin inkl tekniska hjälpmedel
Sjukgymnast/fysioterapeut från bemanningsföretag under sommaren vilket kommer öka kostnaderna.
Hemtjänst inkl larm
Fortsatt arbete med samplaneringen då vårdtyngden skiljer sig mellan grupperna. Sjukfrånvaron har
varit hög. Det har varit svårt att bemanna verksamheten vilket lett till övertid för ordinarie personal.
Vilket bidrar till ökade kostnader. Har fortsatt en vakantrad på service gruppen där insatserna fördelas
mellan grupperna via samplaneringen. Mycket introduktion av vikarier pågår vilket bidrar till höga
lönekostnader.
Natt
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Det har varit en hel del sjukfrånvaro där återgång till arbetet fått ske på halvtid för viss personal.
Integration
Förväntade utgifter för arbete med asylsökande och flyktingar beräknas öka 1 juli. Redan idag finns
utökade kostnader för de lokaler där de erbjuds språkkurser.
Boendeenheten Atlas
Utsikten för den ekonomiska prognosen har blivit mycket osäkra och berör i hög grad på antal
inskrivna ungdomar samt på andra faktorer som stigande priser och inflation. Med noggrann
uppföljning och besparingar som inte försämrar kvalitet verksamheten inte kommer att avvika från
budget sista december till och med prognoseras ett mindre överskott .
4.2

Verksamhetens aktiviteter

4.2.1 Vidtagna åtgärder mot befarat underskott
Integrationsenheten har lämnat externa lokaler och flyttat till Humlegården. Sämre för verksamheten
än flytt till Åbrogården vilket hade varit ett nollsummespel för kommunen men en ökad kostnad för
socialnämnden.
En brukare vräkt pga obetalda hyror.
Verksamheten söker de statsbidrag som är realistiska att erhålla och som inte kräver kostnadsökningar
som är större än statsbidragen.
Den konsultstödda genomgången av rapporteringen till utjämningssystemet för LSS resulterar i ett
kraftigt förbättrat utfall för kommunen som dock inte kommer socialnämnden till del.
Försäljning av korttidsplatser till Oxelösunds kommun.
Den nationellt beslutade arbetstidsförkortningen för nattpersonal i vården har trots protester hanterats
på ett sätt som innebar viss ekonomisk besparing istället för en relativt stor kostnadsökning.

5 Väsentliga personalförhållanden
Sjukfrånvaro dag 1–59 i %
Jan

Feb

Mars

April

IFO

8,80

10,87

9,34

7,51

Integration

20,71

21,54

7,71

6,29

FHO

15,61

17,04

13,42

6,29

ÄO

13,62

12,80

10,43

9,59

Hela förv.

16,05

15,40

12,42

9,71

Hela
kommun

13,36

13,12

10,35

7,10

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-Siffror för april är preliminära.
Individ och familjeomsorg
Korttidsfrånvaro på acceptabel nivå. Två långtidssjukskrivningar finns, varav en påverkar
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verksamhetens öppenvård och möjligheterna att bevilja insatser.
Finns oro på avdelningen och flera erfarna medarbetare söker nya arbeten.
Stort behov finns av att samla personalen runt gemensamma utvecklingsfrågor och möjlighet till
kompetenspåfyllnad.
Särskilt boende, hemtjänst och dagvård
Under månaden så har flertalet intervjuer genomförts för att hitta sommarvikarier, vi hade ett stort
antal sökande att hantera, 258 ansökningar, men av dessa har bara ett fåtal haft kompetens som möter
de krav som verksamheten har. Enhetscheferna på säbo och hemtjänst har samarbetat kring
rekryteringsarbetet och det har upptagit en stor del av enhetschefernas tid. Inskolning av vikarier har
påbörjats.
Humlegården Demens
Fortsatt mycket hög sjukfrånvaro. Blandade orsaker främst förkylningar.
Verksamheterna är i ständig rekryteringsprocess. Vi har många sökande på våra annonser men det är
mycket få som uppfyller kraven på språkkunskaper.
Humlegården Somatik
Verksamheterna är i ständig rekryteringsprocess. Vi har många sökande på våra annonser men det är
mycket få som uppfyller kraven på språkkunskaper.
Skäret
Under mars månad har mycket tid lagts till rekrytering av sommarvikarier.
Verksamheterna är i ständig rekryteringsprocess. Vi har många sökande på våra annonser men det är
mycket få som uppfyller kraven på språkkunskaper.
Korttidsvård
Under månaden så har flertalet intervjuer genomförts för att hitta sommarvikarier, vi hade ett stort
antal sökande att hantera,258 ansökningar, men av dessa har bara ett fåtal haft kompetens som möter
de krav som verksamheten har. Enhetscheferna på säbo och hemtjänst har samarbetat kring
rekryteringsarbetet och det har upptagit en stor del av enhetschefernas tid. Inskolning av vikarier har
påbörjats.
Sjuksköterskor
Ansträngd personalsituation relaterat till vakanta tjänster och sjukfrånvaro.
Svårt att rekrytera sjuksköterskor. Även svårigheter att hitta sjuksköterskor via bemanningsföretag.
Under sommaren är tre hyrsjuksköterskor bokade.
Paramedicin inkl tekniska hjälpmedel
Svårigheter att rekrytera sjukgymnast/fysioterapeut. Även svårighet att hitta sjukgymnast/fysioterapeut
via bemanningsföretag. Sjukgymnast/fysioterapeut från bemanningsföretag är bokad under sommaren.
Hemtjänst inkl larm
Har en pågående rekryteringsprocess året runt som intensifieras inför sommaren,
rekryteringsunderlaget är av låg kvalitet. Detta upptar mycket av EC tid som en konsekvens hinns inte
andra delar av verksamheten med.
Natt
Under mars månad har mycket tid lagts till rekrytering av sommarvikarier.
Verksamheterna är i ständig rekryteringsprocess. Vi har många sökande på våra annonser men det är
mycket få som uppfyller kraven på språkkunskaper.
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5.1

Genomförda utbildningar

Stab
Socialchefen har tillsammans med kommunens ledningsgrupp varit på årets kvalitetsmässa.
Funktionshinderomsorg
LSS boende
All personal har nu gått boxen metod och kartläggning. Timvikarier/sommarvikarier går nu
introduktion inför sommaren.
Personligassistans
Ergonomi utbildning för ordinarie personal samt introduktion pågår för våra sommarvikarier.
Socialpsykiatri
Boendestödet har gått boxen metod och kartläggning. Timvikarier/sommarvikarier går nu introduktion
inför sommaren.
Äldreomsorg
Ekgården
Introduktionsutbildningar för nya vikarier har påbörjats.
Korttidsvård
Introduktionsutbildningar för nya vikarier har påbörjats.
Hemtjänst inkl larm
Tre medarbetare har deltagit i lyft tekniks utbildning. 1 medarbetare har utfört digital brandutbildning
för hemtjänstpersonal.
Fem medarbetare går äldreomsorgslyftet och förväntas bli färdiga undersköterskor i december 2022.

6 Förväntad utveckling
Som helhet förväntas det ekonomiska underskottet att öka kraftigt i takt med demografin och ändrad
lagstiftning där allt mer ansvar flyttas från statlig och regional nivå till kommunernas socialtjänst.
Om den nya socialtjänstlagen genomförs kommer ett ökat fokus på tidiga och frivilliga insatser.
Integration
Vi ser mer samarbete mellan näringsliv och integrationsenheten med fokus på arbetstillfällen för
flyktingar som vår nästa utmaning.

7 Vidtagna åtgärder mot befarat underskott
Genomgång av LSS rapporteringen med stöd av konsult beräknas ge ett årligt förbättrat utfall på
utjämningssystemet på 2-7 miljoner kr som tillfaller finansen.

8 Rapportering av projekt/processer
Nära vård
•

Två större arbetsmöten i länet planeras under sommaren.

Barnens bästa i Sörmland
•

Arbetet gemensamt med BoU Tillsammans för Barnens bästa i Sörmland, pågår, för att hitta
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formerna och strategier hur arbetet ska se ut i Vingåker. Tre möten har genomförts lokalt med
de som i kommunen samverkar runt olika åldersgrupper av barn.
Digitalt socialt ekosystem
•

Projektledare har anställts. Alla arbetsgrupper är i gång, inte minst arbetsgruppen om
hemtjänst.

Delade turer
Konsultföretag anlitat som räknar på den matematiska möjligheten samt ska lämna förslag på
schemalösningar.
Måltidsuppdraget
Måltidsverksamheten arbetar tillsammans med ett externt företag för att lösa frågan om en app eller
liknande teknisk lösning för beställningar.
Funktionshinderomsorg
LSS boende
•

Säkerställande av arbetsmiljö på Storgatan fortgår. En offert har inkommit och kostnaden
beräknas till ca 45.000kr.

Socialpsykiatri
•

Handledning fortgår på Hjortgränds gruppbostad.

Integration
•
•

Samordning av samhällsinsatser för introduktion av ukrainska flyktingar till samhället.
Kompetenskartläggning av flyktingar samt samarbete med arbetslivet och eventuella
arbetsgivare för flyktingar.

9 Det här är vi extra stolta över
Individ och familjeomsorg
Ledning
En hög ambition och vision om att utveckla och kvalitetssäkra IFO verksamheten.
Äldreomsorg /Funktionshinder
Alla får den hjälp de har behov av inom rimlig tid.
Funktionshinderomsorg
Total Daglig verksamhet
Som enhetschef är jag stolt över personalen på dagligverksamhet tänker nytt och ställer om då det
kommer nya brukare.
LSS boende
Alla kämpar på och gör det bästa för verksamheten och brukarna. Det har varit och är en tung vår, med
nyligen ökad Covid smitta och en hel del sjuka. Trots detta försöker alla hjälpas åt och lösa situationen
dag för dag och samtidigt göra det bästa för brukarna.
Personligassistans
Som ansvarig chef känner jag stolthet över att vi inom personlig assistans är ett bra team.
Socialpsykiatri
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Alla kämpar på och gör det bästa för verksamheten och brukarna. Det har varit, och är fortfarande, en
tung vår med nyligen ökad covidsmitta och många sjuka. Trots detta försöker alla hjälpas åt och lösa
situationen dag för dag och samtidigt göra det bästa för brukarna.
Barnkorttids
Enhetschef över att personal gör ett bra jobb med barn och ungdomarna.
Äldreomsorg
Enhetschefer
Trots hård press , kollegor som slutar och stora problem att få ihop rekryteringen så gör
enhetscheferna ett strålande arbete.
Dagvård
Under mars månad har de båda dagvårdsverksamheterna börjat med gemensamma aktiviteter för
brukarna. De har bland annat sjungit, spelat "fotboll" och bakat tillsammans. Något som uppskattats
av både brukare och personal.
Särskiltboende
Under månaden så har ordinarie personal haft flertalet inskolningar men även tagit emot elever, trots
att det är flera nya att ta hand om så gör personalen det på ett positivt och bra sett. De är måna om att
planera och omplanera så att omhändertagandet av nya kollegor och elever blir så bra som möjligt.
Humlegården Demens
Känner mig extra stolt över att under ett en period med hög sjukfrånvaro och smitta hjälptes natt och
dag åt och arbetade extra pass för att upprätthålla god omvårdnad för våra brukare.
Korttidsvård
Under månaden så har ordinarie personal haft flertalet inskolningar trots att det är flera nya att ta hand
om så gör personalen det på ett positivt och bra sett. De är måna om att planera och omplanera så att
omhändertagandet av nya kollegor blir så bra som möjligt.
Hemtjänst inkl larm
Medarbetaren ställer upp och tar extra pass när bemanningen är ansträngd samt ställer upp och tar
ansvar för elever och inskolningar. Tar stort ansvar och visar engagemang.
ÄO admin
Att assistenterna fått till personal i alla verksamheterna med tanke på all sjukfrånvaro som har varit/är
för tillfället i alla våra verksamheter. De pusslar och lägger all sin energi på att få folk på plats.
Integration
Boendeenheten Atlas
Att verksamheten har flexibilitet för att alla uppdrag från Individ och familj omsorg kan klaras akut.
.
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vingaker.se

Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-23

80 (x)

Sn §

SN 2022/15

Föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021 med utdelning
2022
Förslag till beslut
1. Socialnämnden höjer medlemsbeloppet för verksamhetsåret 2021 till 100 kr per
medlem.
2. Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren KFV föreningsbidrag med 52 000 kr,
under förutsättning att föreningen godkänner förslag till överenskommelse.
3. Socialnämnden beviljar SRF Katrineholm-Vingåker föreningsbidrag med 1 100 kr.
4. Socialnämnden beslutar att inte bevilja Kvinnojouren Miranda föreningsbidrag, detta
för att förvaltningen ska upprätta i IOP-avtal med dem.
5. Socialnämnden beviljar PRO Högsjö föreningsbidrag med 28 500 kr, under
förutsättning att föreningen godkänner förslag till överenskommelse.
6. Socialnämnden beviljar SPF Gullvivan föreningsbidrag med 26 700 kr.
7. Socialnämnden beviljar PRO Vingåker föreningsbidrag med 22 000 kr.
9. Socialnämnden beviljar SPF Baggetorp föreningsbidrag med 10 300 kr, under
förutsättning att föreningen godkänner förslag till överenskommelse.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån stadga för föreningsbidrag, samt inkomna ansökningar och förslag till
överenskommelser, har förvaltningen upprättat ett förslag till fördelning av
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021, utbetalning 2022. Förvaltningen föreslår att
höja medlemsbeloppet till 100 kr per medlem för verksamhetsåret 2021 med anledning
av föreningarnas viktiga arbete under coronapandemin.
Förening

Sökt bidrag

Brottsofferjouren KFV
51 000 kr
SRF Katrineholm-Vingåker 10 000 kr
Kvinnojouren Miranda
100 000 kr
PRO Högsjö
SPF Gullvivan
PRO Vingåker
SPF Baggetorp
Totalt
Budget

Justerandes sign

30 000 kr
-

Basbidrag
(grundbelopp +
medlemsbelopp)
1 300 kr
1 100 kr
1 700 kr

Övrigt bidrag

Bidrag Totalt

50 700 kr
0 kr
75 300 kr

9 500 kr
26 700 kr
22 000 kr
6 300 kr
68 600 kr

19 000 kr
0 kr
0 kr
4 000 kr
149 000 kr

52 000 kr
1 100 kr
0 kr (IOP-avtal
ska upprättas)
28 500 kr
26 700 kr
22 000 kr
10 300 kr
140 600 kr
294 000 kr

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-23

81 (x)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-21
Förslag till föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021 (utbetalning 2022) – 2022-04-21
Ansökningar från föreningarna (finns tillgängliga på mötet)
Su § 156/2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

100
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2022-04-21
Handläggare

Marlene Mård
0151-192 01
Marlene.mard@vingaker.se
Diarienummer

SN 2022/15

Föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021 med
utdelning 2022
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att
1. Socialnämnden höjer medlemsbeloppet för verksamhetsåret 2021 till 100 kr per
medlem.
2. Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren KFV föreningsbidrag med 52 000 kr,
under förutsättning att föreningen godkänner förslag till överenskommelse.
3. Socialnämnden beviljar SRF Katrineholm-Vingåker föreningsbidrag med 1 100 kr.
4. Socialnämnden beviljar Kvinnojouren Miranda föreningsbidrag med 76 700 kr,
under förutsättning att föreningen godkänner förslag till överenskommelse.
5. Socialnämnden beviljar PRO Högsjö föreningsbidrag med 28 500 kr, under
förutsättning att föreningen godkänner förslag till överenskommelse.
6. Socialnämnden beviljar SPF Gullvivan föreningsbidrag med 26 700 kr.
7. Socialnämnden beviljar PRO Vingåker föreningsbidrag med 22 000 kr.
9. Socialnämnden beviljar SPF Baggetorp föreningsbidrag med 10 300 kr, under
förutsättning att föreningen godkänner förslag till överenskommelse.
Beskrivning av ärendet
Utifrån stadga för föreningsbidrag, samt inkomna ansökningar och förslag till
överenskommelser, har förvaltningen upprättat ett förslag till fördelning av
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021, utbetalning 2022.
Förvaltningen föreslår att höja medlemsbeloppet till 100 kr per medlem för
verksamhetsåret 2021 med anledning av föreningarnas viktiga arbete under
coronapandemin.

101

vingaker.se

2 (3)

Föreningar som har ansökt om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021 och
förslag till bidragsfördelning
Förening

Sökt bidrag

Brottsofferjouren KFV
SRF Katrineholm-Vingåker
Kvinnojouren Miranda
PRO Högsjö
SPF Gullvivan
PRO Vingåker
SPF Baggetorp
Totalt
Budget

51 000 kr
10 000 kr
100 000 kr
30 000 kr
-

Basbidrag
(grundbelopp +
medlemsbelopp)
1 300 kr
1 100 kr
1 700 kr
9 500 kr
26 700 kr
22 000 kr
6 300 kr
68 600 kr

Övrigt bidrag

Bidrag Totalt

50 700 kr
0 kr
75 300 kr
19 000 kr
0 kr
0 kr
4 000 kr
149 000 kr

52 000 kr
1 100 kr
77 000 kr
28 500 kr
26 700 kr
22 000 kr
10 300 kr
217 600 kr
294 000 kr

De föreningar som erhåller övrigt bidrag ska det tecknas en överenskommelse med.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av socialförvaltningen, i samråd med nämndservice.
Bakgrund
Föreningsbidrag från Socialnämnden riktar sig till föreningar och organisationer med
verksamhet kopplad till nämndens verksamhetsområde. Särskild uppmärksamhet
riktas till föreningar som bedriver verksamhet för utsatta och svaga grupper i
samhället.
2015 reviderades riktlinjerna från 2009 för föreningsbidrag som hanteras av
Socialnämnden. Enligt stadgan kan bidrag utgå som basbidrag samt övrigt bidrag.
Basbidraget är uppdelat i ett helt grundbelopp på 1000 kr (utgår till föreningar med
säte i kommunen) och ett halvt grundbelopp på 500 kr (utgår till föreningar med säte i
annan kommun, men med dokumenterad verksamhet i Vingåkers kommun) och ett
medlemsbelopp. Medlemsbeloppet utgår från antalet betalande medlemmar som är
bosatta i kommunen. I riktlinjerna anges det att detta belopp är 25 kr per medlem,
dock har Socialnämnden möjlighet att enligt beslut i Kommunfullmäktige (Kf §
126/2015) ändra detta belopp. De senaste åren har summan legat på 35 kr/medlem.
Föreningen måste uppfylla ett antal villkor för att bli beviljade föreningsbidrag.
Föreningen måste bland annat verka inom Socialnämndens verksamhetsområde, ha
verksamhet förlagd i Vingåkers kommun och dessutom vara en ideell förening.
Socialnämnden har en budget på totalt 294 000 kr för föreningsbidrag för 2021,
utbetalning 2022. Utöver basbidrag kommer avtal tecknas med ett antal föreningar,
vilket reglerar det övriga bidraget, samt vilka åtaganden föreningen och kommunen
har gentemot varandra.
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3 (3)

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen föreslår att Socialnämnden beviljar föreningsbidrag enligt föreslagen
bidragsfördelning med max 217 600 kr, under förutsättning att föreningarna
godkänner förslag till överenskommelser.
Förvaltningen föreslår att höja medlemsbeloppet till 100 kr per medlem för
verksamhetsåret 2021 med anledning av föreningarnas viktiga arbete under
coronapandemin.
Bilagor
Förslag till föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021 (utbetalning 2022) – 2022-04-21
Beslutet skickas till
Föreningarna
Ekonomienheten

Dag Wallströmer
Socialchef
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Förslag till föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021 (utbetalning 2022) – 2022-04-21
Namn

Skriva
avtal

Plusgiro/
bankgiro

Antal
medlemmar

Stadgar

Resultat
räkning
2021

Balans
räkning
2021

Brottsoffer
Jouren
KatrineholmFlen-Vingåker

Ja

Bg
5455-7004

8 st.

Lämnats tidigare

Ja

Ja

SRF
KatrineholmVingåker

Nej

Bg
518-2563

6 st.

Ja

Ja

Ja

Kvinno- och
tjejjouren
Miranda

Ja

Bg
5760-2864

12 st. varav 4 st.
är under 20

Lämnats tidigare

Ja

PRO
Högsjö

Ja

Bg
607-6392

85 st.

Lämnats tidigare

SPF Seniorerna
Gullvivan

Nej

Bg
251-0451

257 st.

PRO Vingåker

Nej

Bankkonto
8257-8. 263 431
138-1

SPF Seniorerna
Baggetorp

Ja

Bankkonto
825793002433-6

TOTALT

Grundbelopp: 1 000 kr/500 kr Medlemsbelopp: 100 kr/betalande medlem

Verksamhets
berättelse
för 2021
Ja

Revisions
Berättelse
2021

Förteckning
Styrelse &
revisorer 2021

Alkohol- och
drogpolicy

Sökt bidrag

Ja

Ja

Lämnats
tidigare

51 000 kr

Ja

Ja

Ja

Lämnats
tidigare

10 000 kr

Ja

Ja

Ja

Ja

Lämnats
tidigare

100 000 kr

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Lämnats
tidigare

30 000 kr

Lämnats tidigare

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Lämnats
tidigare

-

210 st.

Lämnats tidigare

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Lämnats
tidigare

-

53 st.

Lämnats tidigare

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Lämnats
tidigare

-

Utbetalning
2021

Utbetalning
2022
Förslag

Halvt grundb.
500:10 st x 100
1 000 kr
+ 50 500 kr i övrigt
bidrag
Totalt 52 000 kr
Halvt grundb.
500:7 st x 100 kr
700 kr
Totalt 1 200 kr
Halvt grundb.
500:14 st x 100 kr
1 400 kr
+ 75 000 kr i övrigt
bidrag
Totalt 76 900 kr
(Fick sedan 75 500
kr utbetalt)
Helt grundb.
1.000:70 st x 100 kr
7 000 kr
+ 19 000 kr i övrigt
bidrag,
Totalt 27 000 kr
Helt grundb.
1.000:262 st x 100 kr
26 200 kr
Totalt 27 200 kr
Helt grundb.
1.000:220 st x 100 kr
22 000 kr
Totalt 23 000 kr
Helt grundb.
1.000:53 st x 100 kr
5 300 kr
+ 4000 kr i övrigt
bidrag,
Totalt 10 300 kr
219 600 kr

Halvt grundb.
500:8 st x 100
800 kr
+ 50 700 kr i övrigt
bidrag
Totalt 52 000 kr
Halvt grundb.
500:6 st x 100 kr
600 kr
Totalt 1 100 kr
Halvt grundb.
500:12 st x 100 kr
1 200 kr
+ 75 300 kr i övrigt
bidrag
Totalt 77 000 kr
Helt grundb.
1.000:85 st x 100 kr
8 500 kr
+ 19 000 kr i övrigt
bidrag,
Totalt 28 500 kr
Helt grundb.
1.000:257 st x 100 kr
25 700 kr
Totalt 26 700 kr
Helt grundb.
1.000:210 st x 100 kr
21 000 kr
Totalt 22 000 kr
Helt grundb.
1.000:53 st x 100 kr
5 300 kr
+ 4000 kr i övrigt
bidrag,
Totalt 10 300 kr
Förslag, totalt:
217 600 kr
Totalbudget
294 000 kr
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Socialutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-11

156 (183)

Tid och plats
Onsdagen den 11 maj 2022 kl. 13.00-15.25 i Öljaren i kommunhuset, Vingåker.
Beslutande ledamöter
Robert Skoglund (S), ordförande
Camilla Tiredal (S), vice. ordf.
Iréne Sandqvist (-)
Övriga deltagare
Dag Wallströmer, socialchef
Marlene Mård, nämndsekreterare
Mariam Yassin Mahi, vik. nämndsekreterare
Annica Pettersson, IFO-chef, §§ 136-153
Anna Dahlqvist, socialsekreterare, §§ 136-139
Vårdnadshavare, § 139
Emma Björling Spångberg, socialsekreterare, §§ 142-143
Annelie Stenmark, LSS-handläggare, §§ 142-147
Karolin Svéda Alvin, LSS-handläggare, §§ 142-147

Paragrafer

136-160

Datum för justering

2022-05-11

Sekreterare

……………………………………………………………………………….

Marlene Mård
Ordförande

……………………………………………………………………………….

Robert Skoglund
Justerande

……………………………………………………………………………….

Iréne Sandqvist
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Socialutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-11

157 (183)

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

2022-05-11

Datum för anslagsuppsättande

2022-05-13

Datum för anslagsnedtagande

2022-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

………………………………………………………………
Marlene Mård

Utdragsbestyrkande
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Socialutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-11

178 (183)

Su § 156

SN 2022/15

Föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021 med
utdelning 2022
Socialutskottets beslut
Förslag till socialnämnden
1. Socialnämnden höjer medlemsbeloppet för verksamhetsåret 2021 till 100 kr per
medlem.
2. Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren KFV föreningsbidrag med 52 000 kr,
under förutsättning att föreningen godkänner förslag till överenskommelse.
3. Socialnämnden beviljar SRF Katrineholm-Vingåker föreningsbidrag med 1 100 kr.
4. Socialnämnden beslutar att inte bevilja Kvinnojouren Miranda föreningsbidrag,
detta för att förvaltningen ska upprätta i IOP-avtal med dem.
5. Socialnämnden beviljar PRO Högsjö föreningsbidrag med 28 500 kr, under
förutsättning att föreningen godkänner förslag till överenskommelse.
6. Socialnämnden beviljar SPF Gullvivan föreningsbidrag med 26 700 kr.
7. Socialnämnden beviljar PRO Vingåker föreningsbidrag med 22 000 kr.
9. Socialnämnden beviljar SPF Baggetorp föreningsbidrag med 10 300 kr, under
förutsättning att föreningen godkänner förslag till överenskommelse.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån stadga för föreningsbidrag, samt inkomna ansökningar och förslag till
överenskommelser, har förvaltningen upprättat ett förslag till fördelning av
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021, utbetalning 2022. Förvaltningen föreslår att
höja medlemsbeloppet till 100 kr per medlem för verksamhetsåret 2021 med
anledning av föreningarnas viktiga arbete under coronapandemin.
Förening

Sökt bidrag

Brottsofferjouren KFV
51 000 kr
SRF Katrineholm-Vingåker 10 000 kr
Kvinnojouren Miranda
100 000 kr
PRO Högsjö
SPF Gullvivan
PRO Vingåker
SPF Baggetorp
Totalt
Budget
Justerandes sign

30 000 kr
-

Basbidrag
(grundbelopp +
medlemsbelopp)
1 300 kr
1 100 kr
1 700 kr

Övrigt bidrag

Bidrag Totalt

50 700 kr
0 kr
75 300 kr

9 500 kr
26 700 kr
22 000 kr
6 300 kr
68 600 kr

19 000 kr
0 kr
0 kr
4 000 kr
149 000 kr

52 000 kr
1 100 kr
0 kr (IOP-avtal
ska upprättas)
28 500 kr
26 700 kr
22 000 kr
10 300 kr
140 600 kr
294 000 kr

Utdragsbestyrkande
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Socialutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-11

179 (183)

Socialchefen informerar om att förvaltningen ska upprätta ett IOP-avtal med
Kvinnojouren Miranda.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-21
Förslag till föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021 (utbetalning 2022) – 2022-04-21
Ansökningar från föreningarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-23

Sn §

82 (x)

SN 2022/144

SIS-Remiss - Synpunkter inför revidering av "SS
872500:2015 - Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst"
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att inte besvara aktuell remiss.
Sammanfattning av ärendet
Den svenska kommittén SIS/TK 572, Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst har
utarbetat den nationella standarden som presenteras i denna remiss.
I enlighet med SIS regler sänds denna standard nu ut för 5-årsöversyn.
Det är viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger om standarden är förenligt
med svensk lagstiftning.
Beslutsunderlag
SIS-remiss 22899
Kommentarsmall
Beslutet skickas till
Svenska institutet för standarder (SIS)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Femårsöversyn - Kvalitet i särskilt
boende och hemtjänst
SIS-remiss 22899
Remisstiden utgår: 2022-06-17
Remissen omfattar:
SS 872500

Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre
med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende
Quality of care, service, nursing and rehabilitation for elderly people
with extensive needs in ordinary and residential care facilities
Utarbetad av: SIS/TK 572

Svenska institutet för standarder
Postadress: Box 45443, 104 31 STOCKHOLM
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01
Postal address: Box 45443, 104 31 STOCKHOLM,
Sweden
Phone: +46 8 555 520 00 Telefax: +46 8 555 520 01

Svenska institutet för standarder är medlem i ISO och CEN
Besöksadress: Solnavägen 1 E/Torsplan, 113 65 STOCKHOLM
E-post: info@sis.se
Office address: Solnavägen 1 E/Torsplan, 113 65 STOCKHOLM
E-mail: info@sis.se

Organisationsnr: 8024100151
V.A.T. No. SE802410015101
www.sis.se
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Femårsöversyn - Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst
Orientering

2022-04-26

Den svenska kommittén SIS/TK 572, Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst
har utarbetat den nationella standarden som presenteras i denna remiss.
I enlighet med SIS regler sänds denna standard nu ut för 5-årsöversyn.
Det är viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger om standarden är
förenligt med svensk lagstiftning.

Något om förslaget

Omfattning:
Denna standard anger krav på tjänster som levereras till äldre med omfattande
biståndsbedömt behov i ordinärt och särskilt boende. Denna standard syftar
till att säkerställa en god och säker omsorg, service, omvårdnad och
rehabilitering genom att utgå från den äldres behov. Denna standard är avsedd
att användas vid kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av
sådana tjänster samt kan användas som underlag vid, upphandling, utbildning,
tillsyn och certifiering.

Svensk kommitté

Svaren på denna remiss kommer att behandlas av Kvalitet i särskilt boende
och hemtjänst, SIS/TK 572.

Frågor

Frågor kring remissen besvaras av jenny.vesterberg@sis.se

Vilka får remissen?

Berörda parter

Svar på remissen

Besvara remissen genom att maila dina kommentarer i bifogad
kommentarsmall jenny.vesterberg@sis.se
För instruktioner se mall.

Svenska institutet för standarder
Postadress: Box 45443, 104 31 STOCKHOLM
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01
Postal address: Box 45443, 104 31 STOCKHOLM,
Sweden
Phone: +46 8 555 520 00 Telefax: +46 8 555 520 01

Svenska institutet för standarder är medlem i ISO och CEN
Besöksadress: Solnavägen 1 E/Torsplan, 113 65 STOCKHOLM
E-post: info@sis.se
Office address: Solnavägen 1 E/Torsplan, 113 65 STOCKHOLM
E-mail: info@sis.se

Organisationsnr: 8024100151
V.A.T. No. SE802410015101
www.sis.se
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Template for comments and secretariat observations
MB/
NC1

Line
number

Clause/
Subclause

(e.g. 17)

(e.g. 3.1)

Paragraph/
Figure/
Table/
(e.g. Table 1)

Type of
comment2

Date:

Document:

Comments

Proposed change

Project:
Observations of the
secretariat

Vänligen ta bort denna rad samt texten nedan innan du laddar upp dokumentet i röstningsportalen (NEB).

Såhär fyller du i kommentarsmallen
•
•
•
•
•

•
•
•

MB/NC1 - Ange dina initialer eller en förkortning av ditt företags-/organisationsnamn.
Line number - Skriv vilken/vilka rader din kommentar refererar till (om radnummer finns i marginalen i dokumentet).
Clause/Subclause - Ange det avsnitt eller underavsnitt din kommentar berör.
Paragraph/Figure/Table - Precisera närmare vad din kommentar berör; ett stycke, mening, not, figur, tabell, bild etc.
Type of comment2 - Ange den förkortning som stämmer för din kommentar:
o ge = en generell kommentar om allt eller delar av innehållet, exempelvis att det är för många sidor, för tungt språk etc.
o te = en teknisk kommentar som ändrar tekniskt innehåll i dokumentet. Det kan vara att ändra ett värde, skriva ”ska” istället för ”bör”, ändra i en formel eller
lägga till ett krav.
o ed = en redaktionell kommentar om exempelvis stavfel, grammatiska fel, ändring av ordföljd, användning av synonym etc. En redaktionell kommentar får
inte ändra tekniskt innehåll i dokumentet.
Comments - Förklara bakgrunden och motivet med din kommentar på engelska. Använd inte personliga pronomen, skriv exempelvis "The example does not seem to
be correct" och inte "I do not think the example is correct".
Proposed change - Ange alltid ett konstruktivt förslag tillsammans med din kommentar, exempelvis hur en ny formulering ska se ut, hur bilden ska se ut istället eller
hur en ny mening ska se ut. Denna kolumn är mycket viktig eftersom en välskriven och komplett proposed change har störst chans att accepteras.
Observations of the secretariat - Lämna tom.

OBS - justera ej kolumnerna/raderna

1
2

MB = Member body / NC = National Committee (enter the ISO 3166 two-letter country code, e.g. CN for China; comments from the ISO/CS editing unit are identified by **)
Type of comment: ge = general
te = technical
ed = editorial
page 1 of 1

ISO/IEC/CEN/CENELEC electronic balloting commenting template/version 2012-03
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-23

Sn §

83 (x)

SN 2022/141

Lex Sarah-rapport
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Aktuell Lex Sarah-rapport gäller en brukare som bor på särskilt boende och som har gått
ut på natten och hittats av en privatperson. Tjänstgörande sjuksköterska kontaktades och
hämtade brukaren. Brukaren har egen nyckel till sin lägenhet som även kan användas
till altandörren. Från altandörren kommer man till en innergård, med dörr som leder till
huvudentrén på Humlegården.
Verksamheten har vidtagit åtgärder i form av samtal med anhöriga, informerat samtlig
personal om händelsen samt uppmanat att de alltid måste kontrollera att altandörren är
låst. Man har även installerat ett golvlarm vid altandörren. Bedömningen är att
verksamheten har vidtagit de åtgärder som är möjliga.
Socialchefen har beslutat att ärendet inte anmäls till IVO.
Beslutsunderlag
Utredning av Lex Sarah-rapport, 2022-03-30 (finns tillgänglig på sammanträdet)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-23

84 (x)

Sn §

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-23

85 (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
2022-04-05 - Rekvisition av statsbidrag till kommuner för 2022 i syfte att säkerställa en
god vård och omsorg av äldre personer, SN 2022/78. Enligt Socialnämndens
delegationsordning 2.13.
2022-04-05 - Rekvisition av statsbidrag till kommuner till kostnader för
Äldreomsorgslyftet 2022, SN 2022/75. Enligt Socialnämndens delegationsordning 2.13.
2022-04-13 - Rekvisition av statsbidrag till kommuner för 2022 för
habiliteringsersättning, SN 2022/124. Enligt Socialnämndens delegationsordning 2.13.
2022-04-19 - Insatser enligt LSS 2021 - godkännande av register, ny version, SN
2022/21. Enligt Socialnämndens delegationsordning 1.2.
2022-04-26 - Ansökan om statsbidrag för 2022 för att främja ett hållbart arbetsliv inom
vård och omsorg (återhämtningsbonusen), SN 2022/77. Enligt Socialnämndens
delegationsordning 2.13.
2022-04-27 - Delegationsbeslut - avskriva fakturor till Nå´t Gott i Vingåker AB, SN
2022/145. Enligt Socialnämndens delegationsordning 2.17.
2022-05-05 - Återrapportering av 2021 års statsbidrag till kommuner för att öka
specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg av äldre samt vård och
omsorg om personer med demenssjukdom, SN 2022/47. Enligt Socialnämndens
delegationsordning 2.13.
2021-12-13 - Överenskommelse - studie av migranters värderingar i Södermanlands län,
SN 2022/152. Undertecknat av firmatecknare.
Socialutskottet:
Paragraf

Ärende

Beslut

Datum

Su § 124

Ansökan om
ekonomiskt bistånd
enligt SoL
Placering i familjehem
enligt LVU

Beviljat

2022-04-27

Beviljat

2022-04-27

Su § 125

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Su § 126
Su § 127
Su § 128
Su § 129
Su § 130
Su § 131
Su § 139

Su § 140

Su § 141
Su § 143
Su § 144
Su § 145

Su § 146
Su § 147

Su § 148
Su § 149
Su § 150
Su § 151
Su § 152
Su § 153

Justerandes sign

2022-05-23

Övervägande enligt
SoL
Övervägande enligt
SoL
Ansökan om särskilt
boende enligt SoL
Ansökan om särskilt
boende enligt SoL
Ansökan om särskilt
boende enligt SoL
Information om
ordförandebeslut
Begäran om
upphörande av vård
enligt LVU
Medgivande om
stadigvarande vård
och fostran enligt SoL
Övervägande enligt
LVU
Utredning om
bedrägeri
Ansökan om daglig
verksamhet enligt LSS
Ansökan om
korttidsvistelse enligt
LSS
Tillfällig utökning av
korttidsvistelse
Överklagande –
Personlig assistans
enligt LSS
Övervägande enligt
LVU
Övervägande enligt
LVU
Övervägande enligt
SoL
Övervägande enligt
SoL
Ansökan om särskilt
boende enligt SoL
Ansökan om särskilt
boende enligt SoL

86 (x)

Fortsatt vård

2022-04-27

Fortsatt vård

2022-04-27

Beviljat

2022-04-27

Ej beviljat

2022-04-27

Beviljat

2022-04-27

Läggs till
handlingarna.
Avslag

2022-04-27

Beviljat

2022-05-11

Fortsatt vård

2022-05-11

Inleder utredning

2022-05-11

Beviljat

2022-05-11

Beviljat

2022-05-11

Beviljat

2022-05-11

Överklagandet
vidare till
Förvaltningsrätten
Fortsatt vård

2022-05-11

Fortsatt vård

2022-05-11

Fortsatt vård

2022-05-11

Fortsatt vård

2022-05-11

Beviljat

2022-05-11

Beviljat

2022-05-11

2022-05-11

2022-05-11

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-23

87 (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
151

9
7
9
8

27
54
51
68

4
15
10
26

0
3
3
1

1
7
3
5

11
7
9
3

668

33

200

55

7

16

30

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
-64

-4
-1
0
-5

-17
-6
-1
14

-3
-5
0
19

0
3
2
-1

-2
2
-4
0

3
4
2
-2

-206

-10

-10

11

4

-4

7

Utdragsbestyrkande

117

vingaker.se

Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-23

88 (x)

Sn §

Delgivningar
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Begäran om att partibeteckning tas bort (M), SN 2022/139.
KF § 37-38/2022 - Beslut om att godkänna årsredovisning samt att bevilja bland annat
Socialnämnden ansvarsfrihet för 2021, SN 2022/121.
Begäran om entledigande från Jasmina Hedentorp (C) avseende uppdrag som ersättare i
Socialnämnden, ny ersättare Caroline Blomberg (C). Ny revisor för Socialnämnden,
Britt-Marie Lindström (S), SN 2022/140.
Beslut om tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2022 från Socialnämnden i
Katrineholms kommun, SN 2022/89.
Protokoll från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds (NSV) sammanträde
den 29 april 2022, SN 2022/155.
NSV § 9/22 - Protokollsutdrag samt tillhörande handlingar i form av budgetunderlag
2023 - 2025 för FoU i Sörmland, Hjälpmedelscentralen, NSV, Regionalt stöd för
samverkan kring socialtjänst och vård, Vård- och Omsorgscollege, SN 2022/157.
NSV § 10/220, Protokollsutdrag - Kvartalsrapport januari - mars 2022 för FoU i
Sörmland, Hjälpmedelscentralen, NSV, Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst
och vård, Vård- och Omsorgscollege, SN 2022/158.
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