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Akten 
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§  

Information från förvaltningen (SN 2019/10) 
De viktigaste övergripande händelserna, för vård- och omsorg 
samt för individ- och familjeomsorg under april 2019 har samman-
ställts. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Sammanställning 2019-05-13 – Periodens viktigaste händelser 

april 2019  
 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

Punkten kan komma att kompetteras muntligt vid 
sammanträdet. 

 

 



 

INFORMATION Sida 1 (1)
Datum Vår beteckning 
2019-05-13 KS 2019/10 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat

Socialförvaltningen 
 Socialnämnden
Vår handläggare  
 
 

 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Periodens viktigaste händelser april 2019 
 
Övergripande (Socialchef Lena Dibbern) 

 En kvalitetsutvecklare har anställts och börjar den 1 september 2019. 

 

Vård- och omsorg (Avdelningschef Kenneth Pettersson) 

 Biståndsenheten är mycket hårt belastad, av 5 tjänster är tre personer i tjänst 
(en är vakant). En av dessa tre personer är färdtjänsthandläggare. 

 Vi har haft uppföljning med arbetsmiljöverket kring åtgärdsplan för 
badrummen på Södergården och vi inväntar deras beslut. Muntligt var de 
nöjda med åtgärdsplanen.. 

 Riskanalys är genomförd för en gemensam nattorganisation och kommer vara 
ett underlag för minskning av 1,92 åa. 

 Hemtjänsten genomför genomlysning av sin organisation 

 

Individ- och familjeomsorgen (t.f. avdelningschef Christer Zegarra Eriksson) 

 En ny lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen och 
Arbetsmarknad och försörjning har skrivits, kring förfogande platser som arbetsträning, 
språkpraktik och arbetspraktik. 

 En överenskommelse mellan Kommunal, Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknad och 
försörjning har skrivits, kring samråd och tillämpandet av åtgärdsanställningar i Kungsörs 
kommun. 

 Inledande samtal med Samhall KAK har gjorts tillsammans med skolköket kring en 
effektivisering av mattransporter där idag ansvaret delas mellan SN och BUN. 

 Socialsekreterare från Utredningsenheten har träffat arbetsgrupp för lärare på 
grundskolan i syfte att dels informera om socialförvaltningens utredningsförfarande och 
arbetssätt och dels att diskutera samarbetet gällande konsultation, samråd, 
anmälningsmöte och uppföljning. Planeringen är att möten ska hållas med alla fem 
arbetsgrupperna för lärare och förskolepersonal. 

 En incident på Tallåsgården resulterade i två sjukskrivna personal. 
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§  

Redovisning av projektplan Intensiv hem-
gång (SN 2019/xx) 
 
 

Enhetschef Sandra Karlsson redovisar projektplanen 
vid sammanträdet. 
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Socialnämnden 2019-05-21   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl. delårsbokslut), akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 

§  

Delårsbokslut per den 30 april 2019  
(SN 2019/76) 
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsbokslut per 
den 30 april.  
 
I delårsbokslutet framgår, förutom ekonomisk ställning, även bl.a. 
en omvärlds- och framtidsanalys, redovisning av personal, jäm-
ställdhetsarbete, miljöarbete, läget i arbetet med antagna målen 
och styrande nyckeltal. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Förslag till delårsbokslut 

 
Förslag till beslut Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag till 

delårsbokslut och överlämnar det till kommunstyrelsen för 
inarbetning i kommunens delårsbokslut per den 30 april 2019. 
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Planering och uppföljningsprocessen i Kungsörs kommun 
Arbetet med mål, resurser och resultat är en process som här exemplifieras i ett årshjul som rullar 
oavbrutet i treårscykler. De nyckelhändelser som sker visas i figurens boxar. I de tre åren pågår 
samtidigt planering framåt och uppföljning bakåt av både kommunens mål, aktiviteter och resurser. 

Mål- och budgetplanering 
I planeringsprocessen ska vi; utifrån uppdrag, sätta mål, göra resursfördelning, skriva verksamhets- 
och aktivitetsplan. Kommunfullmäktige beslutar om vilka mål som ska styra kommunen. Målarbetet 
påbörjas i mars månad, parallellt startar arbetet med rambudgeten. I april fortsätter arbetet med 
rambudgeten. Här formulerar också kommunstyrelsen sina beställningar av tekniska tjänster, service 
och underhåll till de kommunala bolagen. I början av maj lägger kommunstyrelsen fram förslag till 
budgetramar och budgetberedning. Vårens målarbete ska vara klart i juni och kommunfullmäktige 
fastställer då sina mål. Samtidigt fastställs också budgetramar för kommande år (år 1) och ekonomisk 
plan för ytterligare två år (år 2 och 3). Den årliga processen ser något annorlunda ut för bolagen. 
 
Nämnd/styrelse 
Under hösten med början i augusti, är det dags för förvaltning och nämnd att utarbeta nämnd-eller 
styrelsemål, detaljbudget, skriva verksamhets- och aktivitetsplanering. När mål är beslutade i nämnd 
och styrelse i oktober finns förutsättningarna för verksamheten att skriva ned sin planering i en 
verksamhets- och aktivitetsplanering. I verksamhetsplanen anger verksamheten hur de ska arbeta 
under året för att nå målen. Vilka aktiviteter som ska göras, hur det ska genomföras och vem som är 
ansvarig. 
 
Fastställande av mål- och budget  
I oktober fastställs mål och detaljbudgetförslag av nämnd och styrelse.  
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Kommunfullmäktige fastställer kommande års budget i november. I december ska kommunens 
verksamhetsplaner med målarbete, aktiviteter och budget, vara klart inför det kommande året 
 
Uppföljningsprocess  
För att förtroendevalda ska kunna få vetskap om de mål som beslutats kommer att uppnås, måste det 
återkommande ske en uppföljning av resultat i verksamheten. Under uppföljningsprocessen arbetar 
verksamheterna utifrån sina verksamhetsplaner med aktiviteter för att nå mål och förväntade 
resultat.  
 
Uppföljning 
Sker löpande under verksamhetsåret synkroniserat med kommunens ekonomiska uppföljning. 
Kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse kan begära uppföljning och prognos när de själva önskar 
under året. Minst vid delårsbokslut 2, tom augusti ska en måluppföljning med prognos redovisas till 
uppdragsgivaren.  
 
Analys 
I februari ska kommunens mål och ekonomiska resultat först följas upp och analyseras och sedan 
sammanställas till årsredovisningen 
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Omvärlds- och framtidsanalys  
 
Förvaltningsövergripande 
Den stora utmaningen är att möta den förväntade volymökningen inom vård och omsorg och antalet 
externa placeringar. Inom individ- och familjeomsorgens Utredningsenhet ser vi en stor ökning av 
antalet placerade barn och unga samt vuxna. Inom AoF ser vi stora utmaningar i och med ett ökat 
antal personer till försörjningsstöd med både mer komplexa behov, större behov av stödinsatser och 
längre bidragsperioder vilket medför att kostnaderna stiger markant. 
 
Förvaltningsledningen arbetar med att hitta nya och mer kostnadseffektiva arbetssätt för att kunna 
möta de ökade behoven. En översyn av organisationens behov av funktioner/tjänster pågår därför och 
ett förändringsarbete för att bemanna med rätt kompetens har påbörjats. 
 
Personalförsörjningen är en utmaning då det inom socialförvaltningens verksamhetsområde är brist 
på i princip alla personalkategorier. Det kommer särskilt att bli svårare att rekrytera yrkesroller 
såsom; enhetschefer, undersköterskor, sjuksköterskor, biståndshandläggare, arbetsterapeuter, 
fysioterapeuter med flera. Dessutom är det 50 pensionsavgångar de kommande fem åren. 
 
Arbetet med att färdigställa planen för Äldreomsorg och inriktningsbeslut för välfärdsteknik är inne i 
ett avslutande skede, planen sträcker sig fram till 2035 och kommer att innebära ett antal 
inriktningsbeslut från nämnd och fullmäktige som kommer att påverka framtida utvecklingsarbete 
inom verksamheten. 
 
Vård- och omsorg 
Inom vård och omsorg är fokus på förändringsarbetet två större projekt: 

1. Intensiv hemgångsrehabilitering: syftet är att hitta ett teambaserat arbetssätt för 
hemrehabilitering, Syftet är också att minska behovet av hemtjänstinsatser och korttidsvård, 
öka förutsättningarna för äldre att bo kvar hemma samt senarelägga behov av särskilt boende.  

2. Ny demensorganisation: syftet är att säkerställa samma personal oavsett adress, dvs. 
medarbetaren följer brukaren när brukaren byter verksamhet för att öka 
personalkontinuiteten. Dagverksamheten kommer också att erbjudas sju dagar per vecka 
istället för fem.  

Båda dessa projekt är för att kunna möta framtida behov. Enkäten som genomfördes om framtida 
boendeformer visar också att medborgarna önskar att bo kvar i den egna lägenheten så länge som 
möjligt. Antalet personer med diagnosen demenssjukdom fortsätter att öka i kommunen så detta är 
en mycket viktig framtidsfråga för vård och omsorg.  
 
Kungsörs hemtjänst står inför ett större förändringsarbete, i många delar blir det omstart av 
verksamhet. Planeringsverktyget TES infördes under april månad och samma med nyckelfri 
hemtjänst. Detta kommer också innebära helt nya arbetssätt. De serviceinsatser som utförs kommer 
också utredas om det bör ligga på hemtjänsten eller om någon annan verksamhet kan utföra dessa, 
anledningen är att frigöra undersköterskor för omvårdnadsarbete.  
 
En viktig framtidsfråga är servicedeklarationer och hur besluten inom särskilt boende och på bostad 
med särskild service ska se ut. Det skulle underlätta om dessa beslut liknade hemtjänstinsatserna.  
 
Individ- och familjeomsorg 
Till följd av den nya gymnasielagen från sommaren 2018 har Kungsörs kommun för närvarande sex 
ungdomar som beviljas dagersättning, som ekonomiskt bistånd, till sin försörjning. En svårighet med 
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situationen är att dessa ungdomar inte har varaktiga boenden och lever i viss osäkerhet om att få 
stanna i landet eller inte. 
 
IFO förbereder genom en arbetsgrupp organisationen kring arbetet med att implementera 
barnkonventionen som lag. 
 
Ett ökat behov av dödsbohandläggning har gjort att IFO fått ställa om Utredningsenhetens resurser 
mot handläggningen på Arbetsmarknad och försörjning. 
 
Redan under slutet av förra året konstaterades en volymökning av försörjningsstödet vilket ökat 
arbetstrycket på försörjningsstödshandläggarna. Ett antal större och mer komplexa hushåll är en av 
orsakerna till detta, dessutom ser vi en ökad tillströmning av hushåll med psykiska och fysiska 
funktionshinder som gör att behovet av stödinsatser och därmed bidragstiderna ökar.  
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Personal   
 
I april månad är resultatet: 

 
 
 
Sjukfrånvaron för perioden, i jämförelse med 2017 och 2018, visar: 
 

 
Med undantag av februari har vi ett lägre resultat än tidigare år.  
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Jämställdhetsarbete   
 
Förvaltningen ska utifrån ett uppdrag från nämnden göra minst en jämställdhetsanalys utifrån 
resultatet av en könsuppdelad statistik. Detta kommer att göras under hösten 2019. 
 

Miljöarbete   
 
Arbetsmarknad och försörjnings Naturvårdslag arbetar på uppdrag av kommunekologen och 
KKTAB. 
Uppdragen laget utför handlar främst om röjarbeten, stängsling och trädfällning åt kommunens 
markägare. Deltagarna i laget befinner sig i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och kravet för deltagande är att man står ganska nära arbetsmarknaden då 
jobben som utförs kräver särskild maskinbehörighet och fysisk uthållighet. 
 
I samverkan med Kungsörs återvinning och second hand arbetar man med demontering och sortering 
av skrot, elektronik och grovsopssortering. 
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Kungsörs kommuns Vision 2025 och kommunfullmäktiges mål 
Kungsörs kommuns Vision 2025 lyder: 
 "Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva 
Mälarkommunen, där vi med öppenhet och 
kreativitet får människor och företag att mötas 
och växa".  
 
Visionen är ledstjärnan för kommunens 
organisation. Till Visionen hör tre ledord: 
 
Öppenhet 
Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar 
och värnar om varandra med en öppen och 
positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi 
som en tillgång. Det finns möjlighet för alla att 
vara delaktiga och påverka vår framtida 
utveckling. 
 
Kreativitet  
I samverkan får vi saker att hända i ett 
Kungsör där både människor och företag 
växer. I ett kreativt klimat skapar vi 
engagemang och framåtanda. Långsiktiga 
lösningar, i takt med omvärldens förändring, 
bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här 
tar vi tillvara idéer och kompetenser i en 
innovativ miljö som skapar fördelar och 
framgång. 
 
Närhet 
Vår kungliga livsmiljö är valet för den som 
vill leva hållbart och tryggt i den lugna orten 
eller på landsbygden. Kungsör är en plats där 
man vill vara. Här är det nära till Mälaren, 
natur och frilufsliv, och det är enkelt att skapa 
en aktiv fritid. Vårt attraktiva och 
variationsrika boende i Mälardalen är en 
styrka där goda kommunikationer gör det 
möjligt att ta tillvara andra städers kvaliteter 
 
 
 
 

Kommunfullmäktiges mål 2019 
 Kommunen ska ha minst 8500 invånare år 

2018 och 9000 invånare år 2025 
 Kommunens resultat ska utgöra minst en 

procent av skatteintäkter och statsbidrag 
varje år 

 År 2025 ska 75 procent av kommunens 
fordonsflotta vara fossilfri 

 Andel elever i åk. 9 som är behöriga till 
program på gymnasiet ska öka varje år 
med 2017 som basår. 2017: 81,6 %  

 Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och näringslivet, 
arbeta för att minska arbetslösheten de 
närmaste två åren med två procentenheter 
årligen med december 2017 som bas 
Utgångsläge: Arbetslöshet 
december -17, 11, 3 % 
Arbetslöshetsmål december -
19, 9,3 % 
Arbetslöshetsmål december -
20, 7,3 %  

 
Begrepp och definition av 
kommunfullmäktiges mål 
Kommunfullmäktige styr med ett begränsat 
antal mål 3-5 stycken som ska ange vad man 
politiskt vill uppnå under en mandatperiod. 
Målen beskrivs med ett tidsatt och mätbart 
värde. Kopplingen mellan fullmäktiges mål 
och målen för nämnder och styrelser är inte 
direkt tvingande. Det är fullmäktige som 
bestämmer för vilka målen ska gälla. 
Kommunfullmäktige kan i förekommande fall 
även formulera mål direkt till en nämnd eller 
styrelse.  
Beslutsansvar: Kommunfullmäktige. 
Uppföljning och prognos: Till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
samt årlig redovisning av resultat och analys i 
årsbokslut 
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Resultatredovisning mål   
 
 
KF-mål Nämnd/Styrelsemål Delår tom april 

med prognos 
Delår tom 
augusti med 
prognos 

Helår tom 
december 
med analys 

Kommunen ska ha 
minst 8500 
invånare år 2018 
och 9000 invånare 
år 2025 

Socialförvaltningens 
brukare ska utifrån 
tillgängliga resurser 
erbjudas bästa möjliga 
livskvalitet 
Indikator: antalet 
personer i 
sysselsättning/ 
aktiviteter/social 
samvaro ska årligen 
öka med 2 % -enheter 
 

Påbörjat 
Aktivitetsplan för 
mål tas fram per 
verksamhet. 
Startvärde för 
närvaro tas fram. 

  

 Rättssäker effektiv 
handläggning 
Indikator: (nämnden 
beslutar 2019 om 
servicedeklarationer 
för olika utrednings-
typer, t.ex. en ansökan 
om försörjningsstöd 
behandlas inom sju 
dagar efter komplett 
inlämnad ansökan) 
Nämndens beslut om 
utredningstider ska 
uppfyllas till 100 %   
Indikator: Beslut ska 
omprövas inom 
föreskriven tid och 
minst en gång/år senast 
2021. 

Påbörjad 
Servicedeklaration 
inom ekonomiskt 
bistånd är upprättad. 
Servicedeklarationer 
rörande övrig 
handläggning inom 
förvaltningen ska 
upprättas  
Förutom 
indikatorerna mäts 
även antal 
överklagade beslut 
där förvaltningen 
förlorat i högre 
instans 

  

 Välfungerande service 
och god tillgänglighet 
Indikator: Brukarnas 
upplevelse av gott 
bemötande ska årligen 
öka med 2 % enheter 
Indikator: Svarstider 
och bemötande via e-
post och telefon ska 
årligen förbättras 
Indikator: 
Förvaltningen ska ta 

På god väg 
Handlingsplaner 
kommer ligga i 
verksamhetsplan för 
verksamhet. Mäts 
med resultat från 
brukarundersökning.
 
Vi arbetar med 
svarstider mm 
löpande, gemensamt 
möte inte genomfört
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fram en långsiktig plan 
för införande av 
välfärdsteknik under 
2019  
Indikator: Utöka med 
minst två e-tjänster 
årligen   

 
Plan för 
välfärdsteknik 
färdigställs under 
hösten 
I år utökar 
förvaltningen med 
accesspunkter på 
Södergården, 
nyckelfritt och TES 

 Människors möjlighet 
till inflytande/ 
delaktighet  
Indikator: Antalet 
genomförandeplaner 
ska årligen öka för att 
2021 vara 100 % 

På god väg 
Här följs även vård 
och omsorgs mål 
kring trygghet och 
trivsel också.  
Framtagande av 
startvärde pågår, 
handlingsplan 
utifrån resultat. 
Brukarråd from 
Höst 19. 
Egenkontroll var 3e 
månad av 
kontaktpersonal-
rapporterar till chef-
tas på ledningsgrupp 
där det protokollförs

  

Kommunens 
resultat ska utgöra 
minst en procent av 
skatteintäkter och 
statsbidrag varje år 

    

År 2025 ska 75 
procent av 
kommunens 
fordonsflotta vara 
fossilfri 

    

Andel elever i åk. 9 
som är behöriga till 
program på 
gymnasiet ska öka 
varje år med 2017 
som basår. 2017: 
81,6 %  

    

Kommunen ska i 
samverkan med 
Arbetsförmedlingen 
och näringslivet, 
arbeta för att 
minska 

Socialnämnden har 
samma mål som 
kommunfullmäktige 

På god väg 
Startvärde (dec 
2017): 11,3% 
 Resultat 2018 var 
en minskning med 
0,9%..

  



 

 
 11

arbetslösheten de 
närmaste två åren 
med två 
procentenheter 
årligen med 
december 2017 som 
bas 

Tertial 1: 10,3 %, 
dvs näst högst i 
länet. Antalet öppet 
arbetslösa är 2,9%, 
dvs lägst i länet. 
Arbetslösa med 
insatser via 
Arbetsförmedlingen 
är 7,4%. 
 

 
 
Arbetsförmedlingens data över arbetslösheten per mars 2019 visar att Kungsör övergripande har den 
näst högsta arbetslösheten i länet men att antalet öppet arbetslösa utan  åtgärd är lägst i länet 
tillsammans med Surahammar. 
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Resultatredovisning ekonomi   
 

Ekonomiavdelningen periodiserar kostnader och intäkter fram till 17/5 varför vi i detta 
utkast har svårt att uttala oss om vår ekonomiska situation. Siffrorna från mars månad 
redovisades 190502 enligt nedan. I denna redovisning har inte förvaltningens OH-
kostnader redovisats. 

Vi har sedan denna uppföljning bl.a. fattat beslut om placering av fem barn och unga 
inom IFO och tre unga inom VOO. 

 
Ansvar3 Utfall Budget Avvikelse Årsbgt Föreg år 

  55 600 759 59 225 001 3 624 242 236 900 000 52 063 634

  1 197 905 1 800 250 602 345 7 201 000 329 928

300 Social förvaltningen 133 738 163 500 29 762 654 000 129 301

301 Socialförvaltningen gemensamt 1 064 167 1 636 750 572 583 6 547 000 200 626

  4 763 064 5 691 250 928 186 22 765 000 4 128 009

310 Individ och familjeomsorg 4 763 064 5 691 250 928 186 22 765 000 4 128 009

  4 023 664 3 451 750 -571 914 13 807 000 2 122 972

320 Arbetsmarknad och försörjning 187 946 302 250 114 304 1 209 000 255 153

321 Ekonomiskt bistånd 2 322 797 2 008 250 -314 547 8 033 000 1 650 041

322 Arbetsmarknad 1 512 922 1 141 250 -371 672 4 565 000 217 778

  2 827 728 2 972 750 145 022 11 891 000 110 342

330 Stöd och behandling 0 0 0 0 9 538

331 Öppenvård 1 212 241 1 450 250 238 009 5 801 000 1 056 815

333 Ensamkommande ungdomar 1 615 487 1 522 500 -92 987 6 090 000 -956 011

  23 745 805 25 414 500 1 668 695 101 658 000 23 094 893

340 Gemensamt vård o omsorg 799 960 1 690 500 890 540 6 762 000 538 653

341 Misteln 2 868 065 3 024 250 156 185 12 097 000 2 983 609

342 Hemtjänsten 4 749 006 4 382 500 -366 506 17 530 000 3 792 327

343 Lärken 4 091 868 4 328 000 236 132 17 312 000 3 936 436

344 Södergården 7 925 878 8 320 500 394 622 33 282 000 8 399 371

347 Hälso o sjukvård 3 311 028 3 668 750 357 722 14 675 000 3 444 497

  19 042 593 19 894 500 851 908 79 578 000 22 277 490

361 Personlig assistans 2 801 491 3 143 750 342 259 12 575 000 6 542 483

363 Daglig verksamhet BMSS 3 381 765 3 460 500 78 735 13 842 000 3 556 932

364 BMSS 1 3 575 700 3 801 500 225 800 15 206 000 4 187 846

365 BMSS 2 2 784 660 3 235 250 450 591 12 941 000 2 905 742

366 Socialpsykiatri VFF bistånd 6 498 977 6 253 500 -245 477 25 014 000 5 084 487

 

 

 

 

 
 



 

 
 13

Styrande nyckeltal 
Nyckeltal Utgångsläge Utfall T1 

delår tom  
april 

Utfall T2 
delår 
tom 
augusti 

Utfall T3 
helår tom 
december

Mål 
2019 

Handlingsplan 
finns 

Antal personer 
hemtjänst (exkl larm, 
städ och mat) 

127     
 

Beslutstimmar 
hemtjänst 

6663      

var av 
dubbelbemanning (dvs 
tillkommer) 

579      

Antal kvarvarande 
servicebostadsbeslut 
Misteln 

53      

Beslutstimmar Misteln  4129    
Antal brukare 
personlig ass egen regi 

13      

Beslutstimmar 
personlig ass egen regi 

      

Antal brukare 
personlig ass extern 
regi 

6      

Beslutstimmar 
personlig ass extern 
regi 

      

Antal personer boende 
stöd 

      

Beslutstimmar 
boendestöd  

      

Antal korttidstillsyn 
barn extern regi 

1      

Antal korttidsvistelse 
extern regi 

2      

Köpta boendeplatser  
LSS extern regi inkl 
familjehem 

7      

Ej verkställda totalt 
Säbo äo 

7      

Var av med demens 
Säbo 

4      

Ej verkställda 
trygghetsboende äo 

43      

Ej verkställda 
bmss/servicebostad 
LSS 

1      

Sålda platser till andra 
kommuner 

3      

Christer återkommer 
med nyckeltal 
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Årets viktigaste händelser 

Viktigaste händelser tom april 
 
Övergripande Socialförvaltningen: 

 Ett omfattande arbete för att komma i ekonomisk ram har fortsatt även under januari 
månad. 

 Förvaltningsorganisationen inom IT har upprättats och beslutats, dvs. roller och 
rollfördelning inom IT har upprättats för verksamhetssystemet VIVA. 

 Rekrytering av gemensam MAS har avbrutits och vi behöver gå ut på ny rekrytering 
 Alla chefer och skyddsombud har genomgått en tre dagars utbildning i arbetsmiljö 

ledd av vår HR-avdelning 
 Arbetet med fördjupad samverkan i KAK fortsätter.  

o Vi har fattat beslut om gemensam MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska. 
Vi har haft ute annons vid två tillfällen och intervjuat fyra personer. Ingen 
har dock haft de kvalifikationer som vi sökt. Vi har för avsikt att försöka 
rekrytera vid ytterligare ett tillfälle samtidigt som vi inom förvaltningen 
börjar förbereda oss för att ha kvar funktionen inom kommunen. 

o Budget och skuldrådgivning planeras att starta i samverkan mellan Arboga 
och Kungsör i september 2019 varför detta ärende kommer till nämnden 
innan sommaren. 

o Ungdomsmottagningen planeras att ske i samverkan mellan Köping och 
Kungsörs kommun, tidplan för genomförande inte satt ännu.  

 Socialchefen har deltagit i ett samverkansmöte mellan KAK-kommunerna, 
företagarna i KAK:s representant Lars-Erik Wige och Arbetsförmedlingen. Syftet 
med mötet är att stärka samverkan mellan dessa parter dels för att hjälpa personer 
utanför arbetsmarknaden in dels att förse företagen och kommunerna med 
arbetskraft. 

 Fyra representanter från kommunen deltog i årets arbetsmarknadsdagar. Vid 
hemkomsten beslutade vi utifrån de rön vi fått ta del av om tre utvecklingsområden 
för Kungsörs kommun, bl.a. att vi inom ramen för 2020 års budget åter ska äska 
medel för ytterligare en arbetsledare inom AoF i syfte att skilja insatser för 
ungdomar och vuxna då det inte är optimalt med den blandning av målgruppen som 
idag är inom verksamheten. 

 Arbetet med Äldreomsorgsplanen har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden, 
det har varit TV-inspelningar, intervjuer med Bergslagsbladet och Taltidningen. 

 Vi har utsett en avgiftshandläggare som under början av året startat arbetet med att 
rätta till de felaktigheter som upptäcks. 

 Rekrytering av en verksamhetsutvecklare är nu inne i slutfasen. 
 
Vård- och omsorg 
 

 Avtal för TES, trygghet, enkelhet och säkerhet samt nyckelfri hemtjänst, är 
undertecknat och en införandefas påbörjas med ambitionen att vara i skarp drift till 
sommaren.  

 Nattpatrullen är sedan 21/1 tjänstgörande vuxen för stödboendet för 
ensamkommande flyktingbarn 

 Enhetschef till hemtjänsten rekryterad, Isabella Piva Hultström, som börjar den 4/3 
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 Vårdtyngdsmätningen visar att vi har en bemanning i paritet med behov, dock är det 
stora variationer då vissa enheter är under- eller överbemannade  

 Rekrytering av enhetschef för föräldravikariat på Södergården och därefter 
enhetschef på VFF är fortfarande pågående. En tillfällig fördelning där enhetschef 
på Södergården och Lärken delar på arbetsuppgifterna pågår.  

 Efter en riskbedömning utifrån arbetsmiljö är nu Solbackens dagliga verksamhet 
(den som i våras bröts loss från Grindstugan) hopslagen med Grindstugan igen. Det 
innebär att det fortfarande är en separat verksamhet men en gemensam 
personalgrupp för att minska såbarheten. Ansvarig chef blir därför Karoline 
Pettersson.  

 Utifrån vårdtyngdsmätningen har arbetet påbörjats kring att flytta resurser från 
Rönnen till Lärken.  

 Utbildning för TES är genomfört och inmatning av schema är påbörjat. Vi räknar 
med ”skarpt” läge i slutet av april. 

 Nyckelfri hemtjänst har påbörjats på Misteln. Under våren kommer nyckelfritt att 
installeras inom KFABs fastigheter och ett informationsmöte med KFAB kommer 
genomföras. I slutet av augusti kommer ett informationsmöte hållas med eventuella 
privata fastighetsägare och efter det sker installationen där.  

 Avtalet för arbetsresor till och från daglig verksamhet är fördröjt men beräknas vara 
klart under april månad.  

 Vi har fått stimulansmedel för habiliteringsersättning så ersättning kommer att ske 
från 1 april och fria arbetsresor upphör från 1 maj. Information till berörda går ut 
denna v.  

 Projekt kring ny demensorganisation och intensiv hemgång fortgår enligt planering.  
 

 
Individ och familjeomsorg 
 

 Kostnadsavvikelse på ekonomiskt bistånd med -185 472 kr (685 472 kr) som 
tidigare förutspåtts utifrån större och mer komplexa nya hushåll.  

 Fortsatt omställningsarbete på Stödboendet för ensamkommande ungdomar.  
 Arbetslösheten bland unga 18-24 år har behovsinventerats tillsammans med 

Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen, där gick man från 82 personer ned till 
15 personer som skulle kunna vara aktuella för kommuninsats (ex.studier). 
Resterande personer befinner sig i pågående utbildning/insats via 
Arbetsförmedlingen. 

 Antal ansökningar till feriearbete 2019 var 48 unga födda -02 samt 10 unga födda 
mellan 99-01 där flera är ungdomar från Tallåsgårdens stödboende som alla 
kommer att få arbete.  

 Stationskaféet som drevs av AoF sedan juni 2018 har stängt igen under mars 
eftersom verksamheten inte fick in intäkter att nog ens finansiera hyreskostnaden. 

 IVO avslutade tillsynsärendet på Tallåsgårdens stödboende 190306. 
 Miljö- och hälsoskyddsenheten har gjort en inspektion på Tallåsgårdens stödboende 

190306. Åtgärdsbehoven som framkom och som kunde åtgärdas är nu åtgärdade 
och övriga ålades fastighetsägaren KKTAB i samband med skyddsronden 190318.  

 Socialsekreterare från Utredningsenheten har träffat arbetsgrupp för lärare i syfte att 
dels informera om enhetens utredningsförfarande och arbetssätt och dels att 
diskutera samarbetet gällande konsultation, samråd, anmälningsmöte och 
uppföljning. Planeringen är att möten ska hållas med alla arbetsgrupper med både 
lärare och förskolepersonal. 



Kungsörs kommun  
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Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2019-05-21    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 
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§  

Socialförvaltningens patientsäkerhets-
berättelse 2018 (SN 2019/77) 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren upprätta en patient-
säkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. I berättelsen ska det 
framgå  
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 

kalenderår, 
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, 

och 
3. vilka resultat som har uppnåtts 
 
Socialförvaltningen har sammanställt en Patientsäkerhetsberättelse 
för 2018. Av sammanfattningen framgår följande: 

- Under 2018 har verksamheterna arbetat i olika grad med hygien, 
vård i livets slut, nutrition, sårbehandling och deltagande i kvalitets-
register och mätningar.  

- Utveckling av den interna utbildningen för all vårdpersonal av legiti-
merad personal är ett arbete som på sikt kommer att ge goda resultat 
för patientsäkerheten.  

- Mätbara positiva resultat kan ses inom hygienområdet med ökad 
följsamhet till hygienrutiner och klädregler på några enheter och 
minskat antal vårdrelaterade infektioner.  

- Målen kan betraktas som på god väg att uppfyllas. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Socialförvaltningens Patientsäkerhetsberättelse 2018 
 

Förslag till beslut Socialnämnden godkänner socialförvaltningens patientsäkerhets-
berättelse för 2018 med mål för 2019. 
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Sammanfattning 
Under 2018 har verksamheterna arbetat i olika grad med hygien, vård i livets 
slut, nutrition, sårbehandling och deltagande i kvalitetsregister och mätningar. 

Utveckling av den interna utbildningen för all vårdpersonal av legitimerad 
personal är ett arbete som på sikt kommer att ge goda resultat för patientsäker-
heten.  

Mätbara positiva resultat kan ses inom hygienområdet med ökad följsamhet 
till hygienrutiner och klädregler på några enheter och minskat antal vårdrelate-
rade infektioner. 

Målen kan betraktas som på god väg att uppfyllas. 
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Övergripande mål och strategier 
 
Hälso‐	och	sjukvårdslagen	(2017:30) 
3 kap. Allmänt  
1 § Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika vill-
kor för hela befolkningen. 
Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den en-
skilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och 
sjukvård ska ges företräde till vården. 
2 § Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa 
 
5 kap. Verksamheten  
Allmänt 
1 § Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård 
uppfylls. Det innebär att vården särskilt ska 
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,  
2. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,  
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,  
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 
och 
5. vara lätt tillgänglig. 
4 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och 
säkras. 

 

Patientsäkerhetslagen	(2010:659)	
3 kap. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsar-
bete  
Allmänna bestämmelser 
2 § Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patien-
ter drabbas av vårdskador. För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska en 
tidsplan upprättas. 
3 § Vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller 
hade kunnat medföra en vårdskada. Syftet med utredningen ska vara att 
1. så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som har 
påverkat det, samt 
2. ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att lik-
nande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana hän-
delser om de inte helt går att förhindra. 
Motsvarande utredningsskyldighet har den som bedriver verksamhet som av-
ses i 7 kap. 7 § för händelser i verksamheten som har medfört eller hade kun-
nat medföra en sådan allvarlig skada som avses i 6 §. 
4 § Vårdgivaren ska ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i 
patientsäkerhetsarbetet. 
Anmälningsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg 
Skyldighet att informera patienter om inträffade vårdskador 
Dokumentationsskyldighet 
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9 § Vårdgivaren ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patient-
säkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. 
10 § Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhets-
berättelse av vilken det ska framgå 
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som har uppnåtts. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av 
den 

 

Patientlagen	(2014:821)	
1 kap 1§ Denna lag syftar till att inom hälso- och 
sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens 
ställning samt till att främja patientens integritet, 
självbestämmande och delaktighet. 

 

För år 2018 har Socialförvaltningens övergripande mål och strategier varit att 
skapa en stark patientsäkerhetskultur genom att arbeta med följande områden: 

 Basala hygienrutiner och klädregler 

 God och värdig vård i livets slut 

 Avvikelsehantering och riskanalys 

 Kommunikation och informationssäkerhet enligt SBAR 

 Vårdplaner, SIP 

 Deltagande i kvalitetsregister 

 Följsamhet till nationella vårdprogram 

 Nutritionsuppföljning 

 Sårbehandlingar (Rikssår) 

 Enkät patientsäkerhetskulturen 

 Projekt ” samma personal oavsett adress” 

 ICF och KVÅ-koder 

 Implementering Cosmic Link 

Måluppfyllelse: Alla målområden har varit aktualiserade i alla verksamheter 
och man har arbetat i olika grad med dem. Måluppfyllelsen är att betrakta som 
på god väg att uppfyllas. 

 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
Det yttersta ansvaret för patientsäkerhetsarbetet har Socialnämnden. 

 
Verksamhetschefen har det samlade ansvaret för hälso- och sjukvårdsverk-
samheten enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Det innebär bland annat 
att säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet och samordning sä-
kerställs.  
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska (fortsättningsvis benämnd MAS) har an-
svar enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och Hälso-och sjukvårdsför-
ordningen (2017:80).   
En medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt 4 kap. 6 § första stycket hälso- 
och sjukvårdsförordningen (2017:80) ska ansvara för att  
1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvali-
tet inom kommunens ansvarsområde,  
2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om,  
3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen 
(2008:355),  
4. beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsä-
kerheten,  
5. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för 
a) läkemedelshantering,  
b) rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), och  
c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients 
tillstånd fordrar det.  
  

Verksamhetschef för hälso- och sjukvårdspersonal planerar och leder den legi-
timerade personalen i det förebyggande patientsäkerhetsarbetet.  

Alla enhetschefer arbetar med patientsäkerhetsmålen som är fastställda av so-
cialnämnden i sina verksamheter.  

 

Struktur för uppföljning/utvärdering 

Strukturen för att mäta resultat, analysera, besluta åtgärder, följa upp och ut-
värdera är organiserad enligt följande: 

Vid kraftigare avvikelser på individnivå eller organisationsnivå meddelas 
MAS av personal eller chef. MAS inleder då en utredning för att bedöma avvi-
kelsen, händelsen eller risken för händelsen. Utredning, analys och åtgärder 
upprättas i samarbete med enhetschef för berörd enhet och uppföljning plane-
ras in. Processen för detta följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbeta (HSLF-FS 2017:40) och 
mall för risk- och händelseanalys. 
 
All personal rapporterar händelser och risk för händelser som inträffat eller 
kan inträffa och drabba enskilda patienter. Detta rapporteras digitalt i verk-
samhetssystemet. Enhetschefen utreder händelsen först och sedan utreder legi-
timerad personal det som de kan göra. Avvikelserna följs sedan upp och dis-
kuteras på enheternas teamträffar. MAS följer arbetet med avvikelserna i sy-
stemet varje vecka. Statistik av antal avvikelser redovisas regelbundet till en-
hetscheferna och följs upp i delårsboksluten enligt kommunens uppföljnings-
process.  
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Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka 
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 

God vårdhygienisk standard 
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagens (2017:30) krav på hälso- och sjukvården 5 
kap står det att vården ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard 
och tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. För att 
leva upp till lagstiftningen har Kungsörs kommun avtal med landstinget Väst-
manland Vårdhygien så att aktuella rutiner och stöd alltid finns att tillgå i det 
kontinuerliga förebyggande arbetet.  
 
I samarbete med Vårdhygien Landstinget Västmanland har Vårdrelaterade In-
fektioner (VRI) mätts sedan 2014. Registreringen är en del som ligger till 
grund för fortsatta kvalitetsförbättrande insatser inom hygienområdet. Ana-
lysen har visat att urinvägsinfektioner hos patienter utan kvarliggande kateter 
är ett förbättringsområde. 
 
Kungsörs kommun deltog i folkhälsomyndighetens punktprevalensmätning 
och Senior Alerts punktprevalensmätning i vårdrelaterade infektioner HALT, 
som genomfördes under hösten. Kungsörs kommun deltog även i punktpreva-
lensmätningen för trycksår i mars och november. 
Hygiensköterska från Vårdhygien har haft utbildning för hygienombuden. De 
flesta hygienombuden har en egen stående punkt på alla enheters arbetsplats-
träffar. 
 

Hygienronder har genomförts på ett boende av landstingets hygiensköterska. 
På enheterna har de arbetat med egenkontroll av basala hygienrutiner och 
klädregeler.  

 

Palliativ vård  
Alla patienter som avlider på särskilt boende ska registreras i Svenska palliativ 
registret av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. En tvärprofessionell grupp 
med sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, undersköterska och enhets-
chef har arbetat fram checklistor för olika yrkesgrupper och vad de ska göra 
när en brukare vårdas i livets slut. Gruppen har träffat palliativa ombud som 
utsetts på alla enheter i kommunen för att verka för ökad kompetens och att 
alla Kungsörsbor ska få samma vård i livets slut oavsett var de bor. Inom hem-
tjänsten har man bildat en särskild grupp som har mer kompetens och intresse 
för vård i livets slut och fått utbildning, detta för att förbättra möjligheterna för 
att Kungsörsbor som så önskar ska kunna vårdas hemma i livets slut i större 
utsträckning än vad som sker idag.Kontinuerlig utbildning pågår nu senst per-
sonlig assistans gruppen. 
 

Fall, nutrition, munhälsa, blåsdysfunktion och trycksår  
Arbetet med kvalitetsregistret Senior alert har fortsatt inom äldreomsorgen un-
der 2018. Alla boende inom särskilt boende erbjuds en riskbedömning två 
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gånger per år. Efter riskbedömningen identifieras om brukaren har risker inom 
områdena fall, undernäring, munhälsa, blåsdysfunktion eller trycksår. Efter 
riskbedömningen sker åtgärder, uppföljning och utvärdering på teamträffarna. 
Teamen består av undersköterska, sjuksköterska arbetsterapeut och sjukgymn-
ast/fysioterapeut och på ett flertal enheter även enhetschefen. På teamträffarna 
utarbetas åtgärder för riskerna inom fall, nutrition, munhälsa, blåsdysfunktion 
och trycksår som framkommit, åtgärder beslutas och vem som utför vad. 

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter gör alltid individbaserade utredningar på 
alla rapporterade fall.  

Kostombuden har fått föreläsning om måltidsmiljö och nattfasta. Kost och 
nutritionsgruppen har också informerat kostombud och chefer vad man kan er-
bjuda vid risk för vätskebrist t.ex. vid värmebölja på sommaren.  

Registrering i kvalitetsregistret Rikssår har blivit en del i vardagliga arbetet 
med sår. Grundutbildning till all personal och två personal på varje avdelning 
har fått en påbyggnadsutbildning. Utbildningen har genomförts internt av spe-
cialistutbildad undersköterska.  

Nationell mätning har genomförts två gånger under 2018.   

 

Säker läkemedelshantering 

Alla verksamheter inom särskilt boende och hemsjukvård har avtal med den 
lokala primärvården för att uppfylla kraven läkemedelsgenomgångar inom sär-
skilt boende för äldre och bostad med särskild service (LSS) samt patienter in-
skrivna i kommunal hemsjukvård.  

Apoteket AB kvalitetsgranskar varje år de rutiner som finns utarbetade och 
granskar att de följs i verksamheterna så att läkemedelshanteringen är säker 
för patienten.  Granskningen utfördes i början av december 2018.  

Delegeringsprocessen har kvalitetssäkrats med fasta tider för undervisning och 
delegering. De olika tiderna har olika inriktning beroende på förkunskaper, 
nydelegering, omdelegering eller insulindelegering. Alla får samma undervis-
ning och skall ha godkänd webbutbildning innan delegeringstillfället.  

 

Avvikelser 

Sedan 2015 rapporteras alla interna avvikelser digitalt i verksamhetssystemet 
vilket har lett till en ökad rapporteringsbenägenhet. Under 2018 har tydligare 
rutiner tagits fram för utredningsprocessen för enhetschefer. Utredningsansva-
ret har tydliggjorts för enhetschefer och utbildningar har genomförts. 

 

Vitala parametrar  jourtid  samt kommunikation enligt SBAR  
Hälso- och sjukvårdsorganisationen har kontinuerliga utbildningar i Vitala pa-
rametrar (blodtryck, andningsfrekvens, puls) och utbildar också samtidigt i 
smärtskattning (abbey pain scale och VAS) bristolskalan, munhälsa, blod-
socker (högt och lågt), uvi och nedre hygien. 

Under 2018 har ytterligare 70 av baspersonalen utbildats. 
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Detta för att ha ett bättre underlag vid kontakt med sjuksköterska på jourtid 
vid försämrat hälsotillstånd hos brukare. Utbildning har också genomförts un-
der 2016 och 2017 i ett strukturerat sätt att kommunicera mellan vårdpersonal 
och sjuksköterska vid försämrat hälsotillstånd hos brukare. Arbetssättet heter 
SBAR.  Om vårdpersonalen använder SBAR's sätt att strukturera samtalet 
minskar riskerna för att information glöms bort eller misstolkas. SBAR går att 
använda i dialogen mellan personal, patienter och anhöriga. 

 

SBAR står för: 

S – Situation (Vad är problemet/anledning till kontakt) 

B – Bakgrund (Kortfattad o relevant sjukhistoria för att skapa en gemensam 
helhetsbild av patientens tillstånd fram tills nu.) 

A - Aktuellt tillstånd (Status, bedömning) 

R - Rekommendation.(Åtgärd, Tidsram, Bekräftelse på kommunikation.) 

 

Uppföljning genom egenkontroll 
Det har utförts egenkontroll inom områdena hygien, trycksår, övriga sår, 
journalgranskning och nattfasta, delegeringar, dokumentation och kontroll av 
narkotiska läkemedel görs kontinuerligt. 

Händelser som kunnat medfört patientsäkerhetsrisk 

Av alla händelser som rapporterats in via avvikelsesystemet ingen utökad ut-
redning eller analys behövts genomföras. 

Lex Maria anmälan 
En Lex Maria anmälning har skickats till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) under 2018. 

Patientnämnden 

Det har inte kommit något ärende från Patientnämnden. 

Klagomålsärenden via Socialstyrelsen/IVO 

Det har inte kommit något klagomålsärenden från Socialstyrelsen/IVO.  

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
I Region Västmanland som Kungsör tillhör finns ett länsövergripande samver-
kansdokument ”Informationsöverföring & samordnad vårdplanering”. Doku-
mentet beskriver flödet utifrån de olika huvudmännens ansvarsområden. De 
tre huvudmännen är kommun, slutenvård och familjeläkarmottagning eller 
psykiatrisk öppenvård. Det finns ett IT-baserat systemverktyg Cosmic Link 
som kommun, slutenvård och familjeläkarmottagning/psykiatrisk öppenvård 
använder sig utav i sin kommunikation med varandra. Regionens MAS:ar träf-
far regionens patientsäkerhetsgrupp och analysledare tre gånger per år för att 
samverka, utbyta information och komma överens om gemensamma åtgärder 
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som förbättrar patientsäkerheten för den enskilde. Slutenvård, kommun och 
lokal primärvård träffas för att stärka samverkan utifrån lokala förutsättningar. 

Lokalt finns det tecknade avtal mellan socialförvaltningen och primärvården 
som finns i Kungsör för att tillgodose läkarmedverkan på de särskilda boende-
formerna och för patienter inskrivna i hemsjukvården. Avtalet heter; Avtal om 
läkarmedverkan i särskilt boende, dagverksamhet och hemsjukvård i Region 
Västmanland. Detta avtal utvärderas årligen. 

 

Riskanalys 
Riskanalyser för att identifiera patientsäkerhetsbrister utförs inför större omor-
ganisationer. Material är framtaget.  

 

 

 

Informationssäkerhet 
 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 
En legitimerad personal och personal som arbetar på delegering som observe-
rar en händelse som medfört eller kunde ha medfört någon form av skada hos 
patienten har skyldighet att rapportera detta. Rapporteringen sker digitalt i 
verksamhetssystemet. 

Klagomål och synpunkter  
Klagomål och synpunkter som kommer direkt till verksamheterna utreds av 
chef och återkopplas till personalen men även till den som inkommit med kla-
gomål/synpunkten. Vid synpunkter av allvarligare karaktär genomför eller bi-
står medicinskt ansvarig sjuksköterska utredningen. Sedan skickas den till sek-
retariatet som diarieför den.  

Sammanställning och analys 

I slutet på året analyserar medicinskt ansvarig sjuksköterska utredningar som 
genomförts inom hälso- och sjukvården för att kunna återföra till verksam-
heten i ett lärande. 

Samverkan med patienter och närstående 
Patienter och närstående när samtycke lämnats, deltar vid vårdplaneringar och 
vid upprättande av genomförandeplaner. De erbjuds möjlighet att delta i sam-
band med utredningar. Anhörigträffar anordnas på alla boenden. Pensionärs-
råd anordnas regelbundet med syfte att skapa delaktighet i vården. 
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Resultat 
Hygien och vårdrelaterade infektioner 
Resultatet från mätningarna av vårdrelaterade infektioner visar att urinvägsin-
fektioner hos brukare utan kvarliggande katetrar är den vanligaste antibiotika-
behandlade infektionen på våra äldreboenden. 
 
Resultatet från punktprevalensmätningen HALT är inte klar och publicerad. 
Kompletterar med aktuella siffror senare. Riksfaktorerna för att få vårdrelate-
rade infektioner i Kungsörs kommun är om man har urinkateter, trycksår eller 
andra sår.   
 

Palliativ vård  
Resultatet i Svenska palliativregistret visar en stor förbättring av resultatet en-
ligt socialstyrelsens indikatorer. 
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Fall, sår och trycksår 
Utfallet i Senior alert visar att Kungsör förbättrat sina resultat kraftigt. Färre 
personer har fått trycksår, färre personer är underviktiga och munhälsan har 
rapporterats som bättre. När det gäller fall så visar utfallet en ökning.  
 
Efter anslutning till registret Rikssår har sårvården förbättrats avsevärt, vi har 
färre sår, från 20 stycken 2015 till 8 stycken 2018, de flesta såren är diagnosti-
serade och läkningstiden har halverats. Specialistkompetens sköter sårbehand-
lingarna vilket är reducerat antal personer i omläggningsprocessen till 90%. Vi 
har en god kostnadseffektivitet vad gäller material och det viktigaste av allt 
mindre lidande för våra patienter. 
De trycksår som finns på våra enheter, fem, och de som finns är oftast trycksår 
som uppkommit under sjukhusvistelse. 
 

Säker läkemedelshantering 
Delegeringsprocessen har skapat bättre kvalitet på utbildningarna genom att 
de genomförs regelbundet och enligt ett standardiserat arbetssätt och material. 
Det har skapat mindre stress för all personal eftersom delegeringarna kan pla-
neras i lugn och ro. Antalet inrapporterade läkemedelsavvikelser 2018 var 332 
stycken. Det är en ökning sedan föregående år. Majoriteten av avvikelserna är 
utebliven medicin. ”Insatskort” provas nu på Södergården för att se om läke-
medelsavvikelserna minskar. Planering för digitala signeringslistor är också 
diskuterat. 
 
Apoteksgranskning 2018 
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Apotekets granskning av läkemedelshanteringen visade varierande grad av 
brister som åtgärdades av verksamheterna. Inga stora brister upptäcktes.  
 

Avvikelsesystemet 

I den lokala avvikelsehanteringen har det kommit in 1113 stycken avvikelser. 
Detta är en ökning och verkar framför allt vara en ökning av inrapporterade 
fall. Antalet fall var 781 stycken. 

Resultatet av utbildningarna för enhetschefer är för tidigt att se någon effekt 
av.  

 

Vitala parametrar och SBAR  

Tre kontrollmätningar har genomförts under 2018 av följsamheten till att an-
vända SBAR vid kontakt mellan vårdpersonal och sjuksköterska på jourtid 
16.00–07.00. Mätningen visar att följsamheten hade ökat under våren men 
höstmätningen har försämrats avsevärt.  

 

Demens / kognitiv svikt 

Kartläggning av antal personer med demenssjukdom är i dagsläget 74 i kom-
munala verksamheten. 

Ny plan är under arbete för ett nytt arbetssätt vad gäller demens/kognitiv svikt. 

Omvärld och framtidsanalys  
Ökad digitalisering inom hälso- och sjukvården kommer att öka patientsäker-
heten genom att det innebär ett validerat och kvalitetssäkrat arbetssätt så det 
blir lika för alla.  
Fler svårt sjuka vårdas hemma vilket ställer ökade krav på kompetens hos så-
väl legitimerad personal som icke legitimerad personal. 
Fler kommer att vilja vårdas hemma i livets slut. Detta betyder också ökade 
krav på kompetens men också flexibilitet för att säkerställa trygghet med så få 
som möjligt som vårdar i hemmet utifrån den enskildas behov och önskemål. 
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Övergripande mål och strategier för 
kommande år  
 

Region Västmanlands mål 
Region Västmanland har utarbetat en patientsäkerhetsstrategi för åren 2017-
2020. Deras mål är utarbetade utifrån nationella mål inom patientsäkerhetsom-
rådet. Region Västmanland har identifierat och utarbetat mål inom sex områ-
den 

 Antalet allvarliga vårdskador ska minska 
 Vårdrelaterade infektioner ska minska 
 Trycksår ska minska 
 Läkemedelsanvändningen ska vara säker 
 Suicidprevention ska förbättras 
 Förbättrad patientsäkerhetskultur 

Socialnämndens mål Kungsörs kommun 
Socialnämnden har antagit totalt fem mål som sträcker sig hela mandatperi-
oden: 

 I socialnämnden verksamheter ska den enskildes upplevelser av triv-
sel, trygghet och delaktighet öka varje år med 2016 som basår 

 Frisknärvaron i socialnämndens verksamheter ska öka 
 Antal externa insatser och placeringar ska minska med 2016 som 

basår. 
 Socialnämndens verksamheter motverkar utanförskap och arbetslös-

het. 
 Socialtjänstens insatser förebygger att barn och ungdomar hamnar i ett 

långvarigt beroende av socialtjänst. 

 
Hälso-och sjukvårdens mål i Kungsörs kommun 

 Minska läkemedlsavvikelser och fall 
 Fortsätta med kvalitetsregister och arbeta utifrån resultat 
 Öka vårdplaner och SIP:ar 
 Arbeta utifrån ett rehabiliterande och förebyggande arbetssätt i sam-

verkan med vårdcentralen, grupper i tidigare ålder. 
 Arbeta i samverkan med vårdcentralen gällande diagnostisering de-

mens. 
 Intensiv hemrehabilitering 
 Arbeta med ADL bedömningar utifrån nya biståndsbeslut. 
 Nollvision trycksår 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Socialnämnden 2019-05-21    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Individ- och familjeomsorgen (inkl. reviderat dokument), 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§  

Ändring i riktlinjer om ekonomiskt bistånd till 
nödvändig tandvård (SN 2019/78) 
Nuvarande riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd upp-
daterades senast av socialnämnden i augusti 2015. Socialförvaltningen 
har tagit fram ett förslag till ändring i riktlinjerna kring nödvändig tand-
vård. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-07 
 

Förslag till beslut Socialnämnden reviderar Riktlinjer för försörjningsstöd och ekono-
miskt bistånd vad gäller nödvändig tandvård i enlighet med förvalt-
ningens förslag. 



 

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2)
Datum Vår beteckning 
2019-05-07 SN 2019/78 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat

Socialförvaltningen Socialnämnden
 
Vår handläggare  
Christer Zegarra Eriksson, enhetschef 
 

 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Ändring i riktlinjer om ekonomiskt bistånd till nöd-
vändig tandvård 
Utifrån ökade kostnader avseende ekonomiskt bistånd till nödvändig tandvård 
och tandvårdsbehandlingar gör vi bedömningen att nämnden behöver besluta om 
tydligare kriterier än rådande riktlinjer i frågan, senast beslutade år 2015.  
 
Nedan följer förslag till ändring av grund för bedömning av rätten till tandvårds-
behandling; 
 
Vid längre tids beroende av försörjningsstöd, minst sex månader, kan även an-
nan tandvård än akut beviljas om det är nödvändigt för att uppnå godtagbar tugg-
förmåga, förhindra väsentligt försämrad tandstatus och är en förutsättning för att 
fungera socialt och för att kunna arbeta. Följande ska beaktas vid ansökan om bi-
stånd till tandvård:  
 
 Omfattningen på tandvårdsbehandlingen och kostnaden ska jämföras med 

vad en låginkomsttagare har råd att kosta på sig. 
 
 Om den sökande inom sex månader bedöms kunna nå egen försörjning ska 

avvägas huruvida behandlingen kan vänta till dess. 
 
 Kostnadsförslag ska alltid inlämnas på föreslagen tandvårdsbehandling och 

ska innehålla total bruttokostnad samt Försäkringskassans ersättningsdel. 
 
 Kostnaden för tandläkarundersökning i samband med kostnadsförslaget ska 

inkluderas i biståndet, dock inte kostnad för eventuellt uteblivet besök. 
 
 Oberoende tandläkare (förtroendetandläkare) ska konsulteras vid kostnader 

överstigande 15% av prisbasbeloppet samt om kostnadsförslaget innehåller 
oklarheter. 

  
 Folktandvårdens prislista för de åtgärder som debiteras ska vara vägledande 

och behandlingen ska utföras av tandläkare som är ansluten till Försäkrings-
kassan. 

 
 Avgift för narkos eller annan motsvarande smärtlindring kan ingå i tand-

vårdskostnaden för personer med extrem tandvårdsrädsla. Denna ska vara 
styrkt med att klienten fått remiss till specialisttandvård. 



  
 Sida 2 (2)
 Datum Vår beteckning 
 2019-05-07 SN 2019/78 
 Ert datum Er beteckning 
 

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

 
 Sökande som har egen inkomst över norm men ändå söker bistånd till tand-

vårdskostnad ska i första hand hänvisas till att göra en avbetalningsplan hos 
tandläkaren.  

 
 Ett beslut om bistånd till tandvård sträcker sig ofta över flera månader men 

ska alltid tidsbegränsas. Rätten till ekonomiskt bistånd prövas månadsvis och 
när beslut fattas som löper över flera månader ska en omprövningsklausul all-
tid skrivas in i beslutet. 

 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämndens föreslås godkänna ovanstående ändringar i riktlinjerna för bedömningen av 
rätten till ekonomiskt bistånd avseende tandvårdsbehandling. 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef Christer Zegarra Eriksson 
 T.f. avdelningschef 
                                                                            

                                                
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Socialnämnden 2019-05-21   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 

§  

Revisionsrapport – Grundläggande gransk-
ning (SN 2019/68) 
De förtroendevalda revisorerna har lämnat en rapport över grund-
läggande granskningar utförda under 2018. Den sammanfattande 
bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten.  
 
Revisorerna ser positivt på att samverkan mellan barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden förbättrats avseende 
arbetet med barn och unga. De uppfattar att arbete med att 
förbättra samverkan måste fortsätta även under 2019. 
 
Revisorerna rekommenderar att: 

- Överförmyndarnämnden fastslår en internkontrollplan för 2019 

- Kommunstyrelsen utvärderat kommunens samlade system för 
intern kontroll och gjort en bedömning av hur arbetet med den 
interna kontrollen bedrivits i kommunen under föregående år. 

 
Svar på rapporten lämnas av kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Revisorernas skrivelse och revisionsrapport Grundläggande 

granskning 
 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar. 

 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger revisionsrapporten till handlingarna och 

meddelar revisorerna att arbetet med att förbättra samverkan med 
barn- och utbildningsnämnden kring arbetet med barn och unga 
kommer att fortsätta under 2019. 

 

 
 

 

 

 























































 

SVAR REVISIONSRAPPORT Sida 1 (1)
Datum Vår beteckning 
2019-04-11 KS 2019/060 

BUN 2019/58 
SN 2019/68 

Ert datum Er beteckning 

 Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomienheten Kommunstyrelsen
Vår handläggare  
Ekonomichef Bo Granudd
 

 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Svar på revisionsrapport, grundläggande granskning 
 
De förtroendevalda revisorerna har lämnat en rapport över grundläggande 
granskningar utförda under 2018 och de rekommenderar att: 
 
- ”Överförmyndarnämnden fastslår en internkontrollplan för 2019 
- Kommunstyrelsen utvärderat kommunens samlade system för intern kontroll och 

gjort en bedömning av hur arbetet med den interna kontrollen bedrivits i 
kommunen under föregående år” 
 

Kommunstyrelsen kommer att framföra till Överförmyndarnämnden att våra 
revisorer saknar en redovisad internkontrollplan för 2019. Meddelandet lämnas 
omedelbart. 
 
Kommunstyrelsen kommer också att utvärdera det samlade systemet för intern 
kontroll från 2018. Kommunstyrelsens närmaste möten har fylld dagordning så 
utvärderingen kommer att presenteras till hösten, troligen till septembermötet eller 
senast oktober. 
 
Kommunstyrelsen föreslås anta svaret som sitt eget 
 
Respektive nämnd meddelas svaret 
 
 
 
 

 
 
 
Claes-Urban Boström  Bo Granudd 
Kommundirektör  Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Socialnämnden 2019-05-21   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 

§  

Svar på revisionsrapport – Uppföljning av ett 
antal granskningar genomförda under åren 
2015 till 2018 (SN 2019/69) 
De förtroendevalda revisorerna har genomfört uppföljning av 
genomförda granskningar under åren 2015 till 2018. De konsta-
terar att flera av de rekommendationer som revisorerna lämnat i 
samband med fördjupade granskningsprojekt har åtgärdats alter-
nativt att arbetet med åtgärder pågår. Några rekommendationer 
kvarstår. 
 
Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen, barn- och utbild-
ningsnämnden och socialnämnden för besvarande. 
 
De tre förvaltningarna har gemensamt tagit fram ett förslag till 
svar.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Revisorernas skrivelse och revisionsrapport Uppföljning av ett 

antal granskningar genomförda under åren 2015 till 2018 
 Kommunstyrelsens förvaltnings, barn- och utbildningsförvalt-

ningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag 
till gemensamt svar 

 
Förslag till beslut Socialnämnden avger kommunstyrelsens förvaltnings, barn- och 

utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens förslag till 
gemensamt svar på revisionsrapporten Uppföljning av ett antal 
granskningar genomförda under åren 2015 till 2018 som sitt eget. 
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Ert datum Er beteckning 

 Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning 
 Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden

Vår handläggare  
Claes-Urban Boström, kommundirektör 
 

 

 

 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
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Yttrande över ett antal granskningar 
Ett antal revisionsgranskningar har skett under perioden 2015-2018 och en 
uppföljning har nu skett och revisionen har nu bett om ett svar till den 31 maj på 
konkreta åtgärder som vi tänker vidta.  
Revisorernas frågor är kursiverade 
 
Granskning av IT-organisation och funktion 
- Att kommunövergripande strategier tas fram för IT som stöd för 

verksamhetsutvecklingen samt effektivisera och säkra systemförvaltningen i 
samtliga system. 
 
Här pågår ett omfattande arbete i hela Västra Mälardalen kopplat till 
fördjupad samverkan och den 24 april genomfördes en framtidsdag i Kungsör 
för ledande politiker och tjänstemän kring digitaliseringen. Vi räknar med att 
vi i Västra Mälardalen ska få full kontroll på antal system, hur vi kan 
samordna detta, ta bort de som inte behövs och framöver enbart köpa in 
gemensamma system för effektivare och rationellare drift. 
Framtidsdagen kommer att leda till någon form av uppdrag som ger oss en 
bild av var vi är och vart vi ska när det gäller digitaliseringen. Barn och 
utbildningsförvaltningen liksom socialförvaltningen har anställt varsin 
utvecklare inom IT som också håller i framtidsdagen. 
 

- Att ansvar och uppdrag för systemförvaltarna definieras och dokumenteras 
samt att en rutin tas fram som säkerställer uppgifter om vem som är 
systemförvaltare hålls uppdaterade. 

 
Se svar ovan, ingår i arbetet som bedrivs i fördjupad samverkan i Västra 
Mälardalen. 

 
Granskning av inköp och upphandling 
 
- Att medlemskommunerna upprättar kontroller som säkerställer att gränsen 

för direktupphandling inte överskrids. 
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I Kungsörs kommun kommer samtliga direktupphandlingar att rapporteras till 
den befintliga inköpsgruppen som säkerställer att beloppsgränser hålls och att 
i de fall en direktupphandling inte faller under regelverket för 
direktupphandling övergår till att upphandlas som ett ramavtal. 
 

- Att medlemskommunerna ansvarar för och genomför kontroller för att 
säkerställa avtalstrohet. 

 
Här krävs ett systemstöd som inte finns idag men som vi hoppas kunna köpa 
in gemensamt med övriga kommuner i Västra Mälardalen. 

 
- Att kommunen tillser att antagna riktlinjer för upphandlingsverksamheten 

och riktlinjer för direktupphandlingar återfinns på kommunens hemsida. 
  

Finns på vår hemsida. 
 
- Att, i enlighet med fullmäktige beslut, noteringar ska införas i Upphandlings- 

och inköpspolicy att direktupphandlingar ska hanteras i enlighet med de nya 
riktlinjerna. 
 
Direktupphandlingar sker enligt de nya riktlinjerna. 
 

Granskning av kommunens lokalförsörjning  
 

Att fastställa en övergripande strategi för kommunens lokalförsörjning.  
Att genomföra en processkartläggning förlokalförsörjningsprocessen i 
allmänhet och investeringsprocessen kring lokaler i synnerhet.  
Tillvarata erfarenheter från den arbetsgrupp som bildades i samband med att 
barn- och utbildningsförvaltningen behövde nya lokaler inför hästterminen 
2015 samt formalisera det sättet att arbeta.  
 
När det gäller kommunens lokalförsörjning så pågår ett omfattande arbete 
med kartläggning över samtliga lokaler, lokalytor, vilka som använder, vilka 
som hyr, vilka som står tomma osv. Samtidigt så pågå ett arbete inom 
socialtjänsten om kommande behov för äldreomsorgen och skolan tittar på 
sina behov för förskola och skola. Allt detta kommer att läggas ihop till ett 
samlat dokument om hur det ser ut idag, vilka är våra kommande behov och 
vilken väg bör vi gå. 
Vi har principer för hur vi gör när det ska beslutas kring investeringar så det 
behövs nog bara ses över så det gäller även idag. 
Vi kommer inte att formalisera och cementera ett sätt att arbeta på när det 
gäller behov av nya lokaler. Det var bra då och kommer säkert kunna vara bra 
igen men det finns fler sätt och vi ska använda alla bra sätt och inte ett sätt. 
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Granskning av ärendehantering inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Att utbildning genomförs av nämndledamöter avseende socialtjänstlagen och 
regler för delegation. 
 
I januari månad genomfördes en stor satsning på kompetensutbildning under 
två dagar för dem nya nämnden. Det som togs upp på utbildningen förutom 
hela sociallagstiftningen var även bl.a. kommunallag, offentlighets- och 
sekretesslag, dataskyddsförordningen och barnkonventionen. Utbildningen 
var mycket uppskattad och politikerna uttryckte att detta var till stor hjälp i 
det kommande politiska uppdraget. 
 
 

Granskning av intern kontroll avseende handläggning av förtroendevaldas 
arvoden och ersättningar 

Samtliga rekommendationer kvarstår. 
 
Arvodesreglementet kommer att ses över av den parlamentariska gruppen för 
politisk organisation efter sommaren 2019, för att tydliggöra vad som gäller 
gällande rörliga arvoden vid möten utanför sammanträdesordningen. Attest ska 
ske av behörig ledamot. Kontinuerlig avstämning sker mellan lönekontoret och 
nämndsekreterare i avseende att säkerställa korrekt arvodering. Inga rörliga 
arvoden betalas ut utan underlag gällande inkomstbortfall, så detta är ingen fråga 
som är föremål för intern kontroll. Inga rörliga arvodesunderlag skickas från 
nämndsekreterarna till lönekontoret utan hänvisning till aktivitetet (exempelvis 
utbildning som det finns program för) och underskrift från respektive ordförande 
som därmed har ansvaret att intyga begäran om arvode.  
Detta är vad som idag gäller kommunens förste vice ordförande enligt 
reglementet (ändring har skett i oktober 2018):  
Kommunstyrelsens förste vice ordförande har inte rätt att ta ut rörligt arvode för 
sammanträden, förrättningar och uppdrag för den kommunala förtroendemanna-
organisationen (undantaget bolagskoncernen). Ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst gäller alla förtroendevalda utom kommunalråd, oppositionsråd 
och kommunstyrelsens förste vice ordförande. 
 
 

Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen 
Samtliga rekommendationer har genomförts. Vi rekommenderar 
kommunstyrelsen att följa upp den åtgärdslista som tagits fram av 
personalchefsgruppen och VMKF. 
 
Personalchefer och VMKF har kontinuerlig uppföljning runt lönehanteringen 
varvid åtgärdslistan är ett levande dokument där punkter tillkommer eller 
avskrivs som åtgärdade. En årlig avrapportering av lönehanteringen kommer 
att ske i kommunstyrelsen. 
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Samverkan i insatser för barn och ungdomar 

Ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner som tydligt beskriver hur 
samverkansarbetet ska följas upp och återkopplas till respektive nämnd. 
Rekommendationerna har i stort genomförts, vi rekommenderar att en 
uppföljning görs för att utvärdera hur samverkan mellan förvaltningarna har 
utvecklats. 
 
Uppföljning av ”samverkan i insatser för barn och ungdomar” kommer att ske 
under 2019. Riktade insatser kommer att göras för att säkerställa att 
nyanställd personal känner till och följer riktlinjerna. 
 

Granskning av förberedelser inför införandet av GDPR 
Klargör resursåtgång, personell och ekonomisk, för de identifierade 
åtgärderna. 
 
Kungsörs kommun har tillsatt en tvärsektoriell arbetsgrupp med 
dataskyddshandläggare för att förbereda organisationen avseende kraven som 
ställs enligt GDPR. Den har nu verkat i snart två år. Den leds av kanslichef 
som tillika är dataskyddsamordnare och som rapporterar till kommunens 
utsedda dataskyddsombud. Gruppen består av tio personer och träffas 
varannan vecka i tre timmar för att arbeta med att identifiera nästa steg i 
organisationen för att uppfylla krav enligt GDPR. Gruppen arbetar också 
gemensamt med kvalitetsäkra registrering i Draft-It. Draft-IT är det system 
som kommunen valt för att identifiera vilka behandlingar kommunen utför 
hantering av personuppgifter i, på vilka grunder uppgifterna lagras, och 
vilken eventuell risk detta kan medföra och ur dessa risker hanteras.  Förutom 
dessa personella resurser så kommer samtliga anställda i kommunen genomgå 
en webbaserad utbildning gällande GDPR på 30 minuter för att säkersälla 
baskunskap till alla. Chefer och av dessa utsedda nyckelpersoner går även en 
påbyggnadsutbildning på en timme för att säkerställa att kunskap finns på 
ansvarsnivå. Cheferna är nu den resurs som dataskyddshandläggarna arbetar 
med för att registrera behandlingar i verksamheterna. Då dessa utbildningar 
genomförts kommer även en information kring lagen och en uppdatering av 
nuläget genomföras till samtliga ansvariga styrelser och nämnder i Kungsörs 
kommun. Förutom nedlagd tid för verksamheterna gällande utbildning, 
arbetet i arbetsgruppen, tid för chefer vilken varierar kraftigt beroende på 
tidigare arbetssätt – kommer kommunen lägga ner cirka 50 tkr på systemet 
Draft-IT 2019. Hälften av detta är en årlig avgift och hälften en engångsinsats 
för utbildningen. 
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Översiktlig granskning av räddningstjänst och krisledning 
Samtliga rekommendationer kvarstår. Det har inte framkommit någon ny 
information i samband med uppföljningen. 
 
Ledningsgrupp med respektive kommunchef/direktör och administrativa chefen samt 
räddningschefen på Västra Mälardalens kommunalförbund arbetar regelbundet. 
Dialogen på tjänstemannanivå fungerar mycket bra idag. Inför budget och bokslut 
sker också dragningar från VMKF till kommunstyrelsen samt att det rapporteras från 
direktionsledamöter i kommunstyrelsen om det är särskilda händelser.       
Direktionen består av politiker från respektive kommun och i Kungsör fungerar det 
så att direktionens representanter rapporterar i kommunstyrelsen om det är några 
avvikelser. VMKF kommer till kommunstyrelsen om så önskas för information. 
Kommunen bedriver det systematiska krishanteringsarbete precis enligt de kriterier 
som anges i rapporten från KPMG. VMKF:s säkerhetssamordare har tillsammans 
med beredskapssamordnaren under april 2019 utbildat kommunstyrelsen, numer 
tillika krisledningsnämnd, i krisledning och de frågor som politikerna ansvarar för 
gällande den nya säkerhetsskyddslagstiftingen som trädde i kraft 1 april 2019. 
Kommunen har en antagen risk- och sårbarhetsanalys med förslag till åtgärder. 
Analysen följs upp årligen. Här finns en tydlig röd tråd mellan RSA, styrdokument 
och det kontinuitetsarbete som vi genomför löpande sedan i höstas över våra 
samhällsviktiga verksamheter i kommunen. 
 

 
Förvaltningarnas förslag till beslut 

Respektive styrelse/nämnd antar förvaltningens svar till revisorerna som sitt eget 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström Fredrik Bergh  
Kommundirektör  Barn- och utbildningschef  
 
 
 
 
Lena Dibbern  Josephine Härdin Anne-Britt Hanson Åkerblom 
Socialchef Kanslichef  HR-chef   
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 

§  

Svar på revisionsrapport – Uppföljning av 
kommunens modell för målstyrning  
(SN 2019/70) 
De förtroendevalda revisorerna har genomfört uppföljning av de 
granskningar som genomfördes under 2014 – 2017 avseende 
kommunens modell för målstyrning och hur den implementerats i 
kommunstyrelse och nämnder. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att arbetet fortsätter att 
utvecklas i positiv riktning. De rekommendationer som finns är att: 

 Kommunstyrelse och nämnderna fortsätter arbetet med att 
förtydliga sina målformuleringar. 

 Redovisningen av den samlade måluppfyllelsen tydliggörs i 
årsredovisningen. 

 Den gemensamma modellen för utformning av aktivitets-
planer/verksamhetsplaner färdigställs och implementeras i 
kommunen. 

 
Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen, barn- och utbild-
ningsnämnden och socialnämnden för besvarande. 
 
De tre förvaltningarna har gemensamt tagit fram ett förslag till 
svar.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Revisorernas skrivelse och revisionsrapport Uppföljning av 

kommunens modell för målstyrning 
 Kommunstyrelsens förvaltnings, barn- och utbildningsförvalt-

ningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag 
till gemensamt svar 

 
Förslag till beslut Socialnämnden avger kommunstyrelsens förvaltnings, barn- och 

utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens förslag till 
gemensamt svar på revisionsrapporten Uppföljning av kommunens 
modell för målstyrning som sitt eget. 
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Kommundirektör Claes-Urban Boström 

Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Svar gällande ”Uppföljning målstyrning”. 
Revisionsrapport 
Kommunrevisorerna har tillsammans med KPMG genomfört en uppföljning av 
de granskningar som genomfördes under 2014, 2015, 2016 och 2017 avseende 
kommunens modell för målstyrning och hur den har implementerats i 
kommunstyrelse och nämnder. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att arbetet med målstyrningen i kommunen 
fortsätter att utvecklas i en positiv riktning.  
 
De rekommendationer som finns är att: 

 Kommunstyrelse och nämnderna fortsätter arbetet med att förtydliga sina 
målformuleringar. 

 Redovisningen av den samlade måluppfyllelsen tydliggörs i 
årsredovisningen. 

 Den gemensamma modellen för utformning av 
aktivitetsplaner/verksamhetsplaner färdigställs och implementeras i 
kommunen. 

 
De generella riktlinjerna för kommuns målarbete har under de senaste åren 
succesivt anpassats och förbättrats för att kunna få önskad effekt. Det finns nu en 
tydlig struktur från fullmäktiges mål till de olika nämndsmålen. Arbetet med att 
sätta tydliga och styrande mål kommer att fortsätta inför kommande budgetår. 
 
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen kommer att få en tydligare 
redovisning i kommande årsredovisning. 
 
Modellen för utformning av verksamhetsplaner har utvecklats under 2017 och 
2018. Den kommer i samband med budgetarbetet inför 2020 färdigställas och 
implementeras i kommunen. 
 
Respektive nämnd/förvaltning föreslås anta svaret som sitt eget 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström Lena Dibbern Fredrik Bergh 
Kommundirektör Socialchef Barn- och utbildningschef 
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§  

Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut (SN 2019/8) 
Socialförvaltningen ska lämna en statistikrapport över hur många 
gynnande beslut enligt  

 socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel, §§ 1 och 9 samt  
 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

§ 28 f-g 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 
beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.  
 
Socialförvaltningen rapporterar att sex beslut (två SoL och fyra 
LSS) och två avbrott (båda SoL) inte är verkställda inom tre 
månader efter beslutsdatum eller avbrott. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Rapport ej verkställda gynnande biståndsbeslut 2019-05-08 
 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 



1 
 

RAPPORT OM ICKE VERKSTÄLLDA BESLUT, SOM INTE ÄR VERKSTÄLLDA INOM 3 MÅNADER FRÅN BESLUTSDATUM ELLER 

AVBROTTSDATUM  

TILL  SN 2019‐05‐21 

 

 
Person 

Typ av beslut/ 
Anteckningar  

 
SoL

 
LSS

Besluts
datum 

 
Avbrott

 
Man

 
Kvinna

Person väntar 

Månader  Dagar 

 
 

1 
 

 
 
Kontaktfamilj SoL 
 
Den unge har beslut om kontaktfamilj SoL sedan 2015 fram 
till 20200107. Insatsen har verkställts, men avbrutits då 
kontaktfamiljen avsagt sig uppdraget. 
Förslag på ny kontaktfamilj har modern avböjt, senast 
201704, då erbjudet bistånd inte motsvarar hennes 
önskemål. Modern avböjer all form av möten, med undantag 
av mail. 
Modern samtycker ej till att handläggare samtalar med den 
unge. 
 

 
 
 
 
X 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

14‐10‐10 

 
 
 
 
X 

   
 
 
 

54 

 
 
 
 

22 

   



2 
 

 
Person 

Typ av beslut/ 
Anteckningar   SoL LSS

Besluts
datum  Avbrott Man Kvinna

Person väntar 

Månader Dagar 

 
2 

 
 

 
Kontaktfamilj SoL 
 
Den unge har beslut om kontaktfamilj SoL sedan 2015 
fram till 20220204. Insatsen har verkställts, men avbrutits 
då kontaktfamiljen avsagt sig uppdraget. 
Förslag på ny kontaktfamilj har modern avböjt, senast 
201704, då erbjudet bistånd inte motsvarar hennes 
önskemål. Modern avböjer all form av möten, med 
undantag av mail. 
Modern samtycker ej till att handläggare samtalar med 
den unge. 
 

 
 
 
 
X 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

14‐10‐10 

 
 
 
 
X 

   
 
 
 

54 

 
 
 
 

22 

   



3 
 

 
Person 

Typ av beslut/ 
Anteckningar   SoL LSS

Besluts
datum  Avbrott Man Kvinna

Person väntar 

Månader Dagar 

 
3 

Servicebostad LSS 
Den 18‐06‐29 har person blivit erbjuden lägenhet på 
Ågårdens gruppbostad. Personen och god man tackade 
nej till erbjudandet och vill vänta tills det blir ledigt på 
Serviceboendet. 
Har sedan 19‐05‐07 korttidsplats på servicebostaden 
Syrenen där han bor tillfälligt och inväntar permanent 
boende på servicebostaden. 

   
X 

 
17‐11‐29 

   
X 

   
13 

 
18 

 
4 

Servicebostad LSS 
Har den 18‐10‐01 ringt till god man och erbjudit brukaren 
en plats på Ågårdens gruppbostad. God man återkom 
med att brukaren tackat nej till den bostaden. 190507 har 
för närvarande korttidsplats på Servisbostad Syrenen VFF 
 

   
X 

 
18‐05‐08 

   
 

 
X 

 
11 

 
28 

 
5 

Demensboendeplats 
Brukaren har tackat nej till erbjuden plats. Skulle fått 
plats till 19‐04‐29, man tackade nej. Ligger kvar till 
bistånd gjort ny uppföljning. 
 

 
X 

 
 

 
19‐01‐29 

   
X 

 
 

 
3 
 

 
9 

6 
 

Kontaktperson SoL 
En kontaktperson var utsedd men tackade nej till 
uppdraget samma dag det skulle verkställas. Den nya 
kontaktpersonen blev sjuk i samband med 
uppstartsmöte.  
Uppstartsmöte genomfördes 190416 tillsammans med 
brukare, vårdnadshavare, socialsekreterare, tilltänkt 
kontaktperson och handläggare. 

 
 
 
X 

 
 
 
 

 
18‐11‐29 

   
 
 
X 

 
 

 
 
4 

 
10 

7  Bostad med särskild service LSS 
Brukaren har inte blivit erbjuden bostad med särskild 
service. Ska verkställas i juni efter avslutad 9:8 insats 

  X  190129    X    3  10 

8  Bostad med särskild service    X  181016      X  6  23 



4 
 

Brukaren har inte blivit erbjuden bostad med särskild 
service. 

 

 

 
 

Typ av beslut/ 
Anteckningar   SoL LSS Beslut  Avbrott Man Kvinna 

 

   

   
SUMMA: 
 

 
SoL 
4 
 

 
LSS 
4 

 
Beslut 

6 

 
Avbrott 

2 

 
Man 
6 

 
Kvinna 

2 

   

 

 

Sammanfattning:  

Socialförvaltningen rapporterar till socialnämnden 6 beslut och 2 avbrott, som inte är verkställda inom 3 månader efter 
beslutsdatum eller avbrott.  

 

Tf Avdelningschef IFO 

Christer Zegarra Eriksson 

 

_______________________________ 

2019‐05‐08 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Socialnämnden 2019-05-21   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 

§  

Meddelanden delegationsbeslut (SN 2019/15) 

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2019-04-25, §§ 37-
49, 2019-05-10, §§ 50-56. 
 
Beslut som har fattats med stöd av delegationsordningen under 
mars månad är tillgängliga för nämnden under mötet. Nedan 
lämnas en jämförelse mot förra året gällande antal beslut/ärenden. 
 
Försörjningsstöd  
 
 2018 2019 
 Bifall Avslag Belopp Bifall  Avslag  Belopp 
Januari 107 78 544512 117 83 596396
Februari 116 61 540698 109 94 624640
Mars 104 82 636623 126 124 635348
April 104 83 529043 112 132 539666
Maj 91 76 550499   
Juni 129 97 684511  
Juli 105 88 469666  
Augusti 107 78 611880   
September 88 59 470748  
Oktober 89 62 439616  
November 150 109 795737  
December 115 71 457119  
 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Socialnämnden 2019-05-21   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och 

behandlingsbeslut
Familjerättsbeslut 

 2018 2019 2018 2019
Januari 15 8 16 3
Februari 8 3 4 5
Mars 16 4 7 6 
April 6 10 4 5
Maj 11 5 
Juni 8 5 
Juli 12 3 
Augusti 8 5 
September 4 7 
Oktober 11 4 
November 6 3 
December 10 12 
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 Färdtjänst 

Antal beslut
Riksfärdtjänst 

Antal enkelresor
 2018 2019 2018 2019 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari 9 0 5 0 14 12
Februari 6 0 5 0 3 10
Mars 2 0 6 0 16 12
April 7 0 4 0 11 13
Maj 11 0  15 
Juni 9 0  23 
Juli 14 0  14 
Augusti 4 0  15 
September 9 0  11 
Oktober 8 0  14 
November 7 0  24 
December 2 0  28 

 
 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

 Blad 

Socialnämnden 2019-05-21   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Biståndsbeslut  
 
 Beslut enligt SoL 2018 Beslut enligt SoL 2019
 Bifall Avslag Bifall  Avslag
Januari  54 2 52 6
Februari 37 4 30 0
Mars  46 2 35 1
April  48 2 38 0
Maj  60 0  
Juni  55 2  
Juli  34 1  
Augusti  46 0  
September 40 0  
Oktober  43 1  
November 45 2  
December 29 2   

 
 Beslut enligt LSS 2018 Beslut enligt LSS 2019
 Bifall Avslag Bifall  Avslag
Januari  1 0 4 1
Februari 1 0 0 0
Mars  3 2 3 2
April  4 0 2 0
Maj  2 0  
Juni  1 0  
Juli  6 1  
Augusti  1 1  
September 0 1  
Oktober  1 0  
November 2 2  
December 2 0  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Sammanfattande rapporter från socialnämndens myndighets-
utskotts protokoll 2019-04-25, §§ 37-49, 2019-05-10, §§ 50-56 

 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger meddelandena om delegationsbeslut till 

handlingarna. 



 

RAPPORT 

 

 
 
Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott 2018-04-25 §§ 37-49 
 

§ Ärende/delegationshänvisning  Beslut/ 
kostnad 

 Ärenden – vård- och omsorg  

37 Ansökan om bostad med särskild service för barn och 
ungdomar enligt 9 § punkt 8 LSS – Håbo kommun  

Bifall höstterminen 2019 - 
avslutat gymnasium 

Kostnad:  
- Boendekostnad  
3 456 kr/mån 
- Familjehemskostnad: 
2 050 kr/mån 

38 Ansökan om bostad med särskild service för barn och 
ungdomar enligt 9 § punkt 8 LSS – Håbo kommun 

Bifall höstterminen 2019 - 
avslutat gymnasium. 

Kostnad:  
- Boendekostnad  
3 456 kr/mån 
- Familjehemskostnad:  
2 050 kr/mån 

39 Bistånd enligt 9 § punkt 8 LSS – bostad med särskild 
service för barn och ungdomar  

Bifall höstterminen 2019 - 
avslutat gymnasium 

Kostnad: 5 235 kr/dygn

40 Ansökan om korttidsvistelse enligt 9 § punkt 6 LSS – 
sommarkollo  

Bifall 

Kostnad: 4 938 kr/dygn

 Ärenden – Ensamkommande barn  

41 Övervägande enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen Till handlingarna 

42 Övervägande enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen Till handlingarna 

43 Övervägande enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen Till handlingarna 

 Ärenden – Vuxna  

44 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – skyddat boende Bifall 2019-04-30 – 06-30 
Kostnad: 4 000 kr/dygn  

Avslag 2019-07-01 - 08-30

45 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – tandvård  Bifall 
Kostnad: 7 616 kr 

Avslag 
Kostnad: 1 653 kr



 

RAPPORT 

 

 

46 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängd 
behandling på Rockesholms behandlingshem  

Bifall 2019-05-05 – 08-31 
 

47 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – boende efter 
behandling på Rocksholms behandlingshem 

Bifall 
- fortsatt behandling  
2019-04-19-05-06 

- eftervårdsbehandling 
2019-05-27-29,  
2019-06-24-26,  
2019-08-26-28 

- stödboende  
2019-05-06 – 08-31 

Kostnad: inledningsvis 
1 000 kr/dygn, sedan 700 
kr/dygn 

Avslag:  
Stödboende  
2019-09-01 – 11-05

48 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen - fortsatt boende 
på Frizons stödboende 

Bifall 2019-05-01 – 08-31 

Kostnad: 1 590 kr/dygn

 Ärenden – övrigt  

49 Aktuella institutionsplaceringar Ärendet utgår. 

 
 
 
 
Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 



 

RAPPORT 

 

 
 
Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott 2018-05-10 §§ 50-56 
 

§ Ärende/delegationshänvisning  Beslut/ 
kostnad 

 Ärenden – Vård- och omsorg  

50 Bistånd enligt socialtjänstlagen 4 kap 2 § - tillfällig behandlande 
insats 

Beviljad 

Kostnad: 5 000 
kr/månad

 Ärenden – Barn  

51 Ansökan hos Förvaltningsrätten i Uppsala om vård enligt 2 § LVU Ansökan om vård 

52 Ansökan hos Förvaltningsrätten i Uppsala om vård enligt 2 § LVU Ansökan om vård 

53 Ansökan hos Förvaltningsrätten i Uppsala om vård enligt 2 § LVU Ansökan om vård 

54 Ansökan hos Förvaltningsrätten i Uppsala om vård enligt 2 § LVU Ansökan om vård 

55 Ansökan hos Förvaltningsrätten i Uppsala om vård enligt 2 § LVU Ansökan om vård 

56 Ansökan hos Förvaltningsrätten i Uppsala om vård enligt 2 § LVU Ansökan om vård 

 
 
 
 
Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 
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