
 

 
KALLELSE 

Datum 
2018-02-13 

 
 

Sammanträdande organ Socialnämnden  
Tid Tisdagen den 20 februari 2018, kl. 13:30 
Plats Hellqvistsalen, kommunhuset  
  

Förslag till justerare: Ewa Granudd 

Förslag till ersättare för justerare: Britt-Marie Häggkvist Back 

Förslag till tid och plats för justering: Onsdagen den 21 februari 2018, klockan 16.00 
på kansliet 

 
Ärende Information  

1 

2 

3 

Information från förvaltningen 10 minuter 

Pågående projekt 5 minuter 

Nya Södergården 10 minuter 

 Ärenden till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  
4 Verksamhetsberättelse 2017 socialförvaltningen SN 2017/203 

 Ärenden till socialnämnden  
5 

6 

7 

8 

9 
 

10 
 

11 

12 

13 

Budgetuppföljning per den 31 januari 2019 SN 2018/22 

Socialförvaltningens patientsäkerhetsberättelse 2017 SN 2018/21 

Uppföljning intern kontrollplan 2017 SN 2017/52 

Internkontrollplan 2018 SN 2017/213 

Svar på revisionsrapport – Uppföljande granskning av handlägg- 
ningsrutiner inom individ- och familjeomsorgen SN 2017/210 

Rapportering – ej verkställda gynnande biståndsbeslut/ej verk- 
ställda domar SN 2018/2 

Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken  

Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § p 1 och 3  

Rapportering från kontaktpolitiker SN 2018/3 

 Anmälningsärenden  
14 

15 

Meddelanden delegationsbeslut  

Meddelanden 

 Övrigt   
  

 
Linda Söder Jonsson 
Ordförande 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-02-20   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Information från förvaltningen (SN 2018/7) 

 

Utöver förvaltningschefens och avdelnings-
chefernas månadsrapporter lämnas information 
muntligt vid sammanträdet. 

 

 
Beslutsunderlag  Följande rapporter utgör underlag i ärendet: 

• Socialchefen Lena Dibberns månadsrapport 2018-02-12 
• Individ- och familjeomsorgschefen Åse Björkmans rapport 

2018-02-08 

    
Förslag till beslut Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna. 

 
 



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum  
2018-02-12  

  
  

  
  
  
Vår handläggare  
Lena Dibbern  
  
 
 
 

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 

Socialförvaltningen 

Periodens viktigaste händelser 

Äldreomsorgens framtida utveckling i Kungsör 

Ett möte med ledande politiker och tjänstepersoner i slutet av stakade ut 
färdriktningen att Nya Södergården ska bli kommunens nya demensboende. 
Informationsmöten har därefter varit med medarbetare, kommunstyrelsen och 
pensionärsråd. Möten planeras nu också med anhöriga och brukare på både 
Södergården och Tallåsgården. 

 

Arbetet med nämndmålen 2018 

Behov av översyn 

I samband med att årsbokslut och verksamhetsberättelse för 2017 upprättats har det 
blivit tydligt att flera av nämndens mål inte definierats hur de ska mätas och 
förvaltningen har inte alltid tagit fram ett utgångsvärde att mäta emot. . I de fall 
målen inte definierats hur de ska mätas kan dock se att förvaltningen arbetar med 
flera insatser som vi bedömer leder till att verksamheterna rör sig i riktning mot de 
målsättningar nämnden har för sin verksamhet även om det inte alltid går att 
verifiera med mätetal. 

Förvaltningen behöver göra en översyn av hur målen ska definieras och mätas för 
att socialnämnden ska kunna besluta om detta vid nästa sammanträde så att en mer 
rättvisande uppföljning under 2018 blir möjlig. 

 

Personalsituationen  
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En översyn av förvaltningens övergripande organisation pågår i syfte att säkerställa 
en effektiv ledning av förvaltningen. 

 



A4 januari/februari 2018 Individ och familjeomsorgen IFO 
 
 
Särskilda händelser 
Lokalfrågor 
IFO har under 2017 presenterat behov av fler kontor och samtalsrum. Även den blivande 
Ungdomsmottagningen är i behov av lokaler. Frågan har nu lagts till kommunens 
lokalplaneringsgrupp. 
Utredningsenheten startade nya året med att i samarbete med BOPS (Brottsoffer och 
personsäkerhets enheten vid polisen) handlägga flera skyddsplaceringar. 
Två socialsekreterare har påbörjar fördjupade studier i handläggningsmetodik. En kurs har 
inriktning mot barn som upplevt våld i familjen. 
Under februari börjar vårens satsning för socialsekreterarna på utbildning och handledning i 
handläggningsprocessen. 
Under v. 5 genomförde två amerikanska utbytesstudenter från socionomprogrammet MDH 
sin verksamhetsförlagda praktik i Kungsör. Gästerna fick ta del av verksamheterna inom 
IFO och vi fick lära oss om socialt arbete/utbildning i USA. 
Inströmningen av Orosanmälningar enl. 14 kap SoL ökar markant. Från tidigare ca tre i 
veckan till cirka femton orosanmälningar i veckan. Tätare samarbetet med nya 
kommunpolisen och förskola/skola är förklaringen. Mottagningstelefonen har även utökat 
sin tillgänglighet genom att vara öppen mellan kl. 9 – 16. 
Arbetsmarknadsverksamheten servar numera hemtjänsten med utkörning av de flesta 
biståndsbeslutade matlådor. 
Nyanlänt företagande 2.0, ett projekt via AF som handlar om att driva företag i Sverige, 
startar upp. 
 Ekonomiskt bistånd slutför just nu arbetet med nya riktlinjer vilka beräknas tas upp i 
nämnd för beslut det första kvartalet 2018. 
Riktat arbete mot ungdomar 16-24 kom igång under december. Ny insats för målgruppen 
har planerad start i februari. Vilket har uppmärksammats av media 
Arbetsmarknadsverksamheten har under tre veckors tid bistått BoU med flytthjälp inför 
öppnandet av nya skolan. 
Öppenvården kommer under 2018 att delta i ett forskningssamarbete med Karolinska 
institutet. I samband med detta erbjuds utbildning och utvärdering ”Föräldrastöd i familjer 
där barn upplevt våld”.  
HVB/Stödboende 
Situationen med åldersuppskrivningar och ungdomar som fyller 18 år och hänvisas till 
Migrationsverket har stabiliserats. 4-5 ungdomar har valt att stanna i Kungsör Eget Boende 
EBO. Dessa ungdomar betalar en ockerhyra för del i en lägenhet vilket innebär att deras 
ekonomi inte räcker för mat. Istället besöker de kamrater på Tallåsgården som delar med 
sig av sin mat. Under våren fyller två ungdomar på stödboende 21 år. En av dem har 
erbjudits lägenhet i Kungsör. Flera ungdomar kommer i snar framtid att vara i behov av 
stödboende varvid översyn och planering pågår. 
 
Personal 
Ny enhetschef för Öppenvården är Johnny Östergren. Johnny har arbetat i Öppenvården 
som behandlare sedan april 2017. Rekrytering pågår av Familjebehandlare. 
Utredningsenhetens tre timanställda socionomstudenter har tagit examen och börjar arbeta 
heltid under januari. 
En socialsekreterare har påbörjat åtta månaders föräldraledighet. 
AO En medarbetare har sagt upp sig som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. Flera 



sökande till tjänsten och flera av dem välmeriterad. En person har erbjudits tjänsten.  
EKB Efterträdare på tjänsten som Enhetschef Ensamkommande Barn är ej tillsatt. Med 
anledning av den snabba minskningen av ungdomar kommunen ansvarar för, har det 
beslutats att ersätta enhetschef med en Föreståndare för båda verksamheterna. Emelie 
Holmgren, som redan nu arbetar på Tallåsgården har tackat ja till uppdraget. 
En personal vid Skogsudden har i samråd med arbetsgivaren avslutat sin tjänst i 
kommunen. 
Frisknärvaro 
Enheterna har ingen långtidssjukskrivning 
 
Måluppfyllelse 
Målarbetet har inledningsvis under året främst riktats mot att hitta metod att mäta arbetet. 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-02-20   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Pågående projekt 

 

Rapport lämnas muntligt vid sammanträdet. 

 

   
Förslag till beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-02-20   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Nya Södergården 

 

Lägesrapport lämnas muntligt vid samman-
trädet. 

 

   
Förslag till beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-02-20   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Verksamhetsberättelse 2017 för socialför-
valtningen (SN 2017/203) 
Kommunstyrelsen har antagit Anvisningar till årsredovisning för 
Kungsörs kommun och dess förvaltningar för 2017. 
Socialförvaltningen har utifrån dessa anvisningar upprättat förslag 
till årsbokslut för 2017. 
 
I bokslutet lämnas en redovisning av: 

- årets viktigaste händelser  
- framtidsperspektiv 
- resultatredovisning mål 
- personalredovisning 
- resultatredovisning ekonomi och 
- kvalitetsberättelse. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 20 jämte 
anvisningar inför 2017 års bokslut och årsredovisning 

• Förslag till Verksamhetsberättelse 2017 socialförvaltningen. 
 
Förslag till beslut Socialnämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2017 för barn- 

och utbildningsförvaltningen.  
 
Godkänd verksamhetsberättelse överlämnas till kommunstyrelsen. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-01-29   25 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag (inkl 
KS-handling), akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 20 
Anvisningar inför 2017 års bokslut och 
årsredovisning (KS 2017/478) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till anvis-
ningar inför 2017 års bokslut och årsredovisning. Planeringen har 
gjort så att årsredovisningen ska kunna behandlas av kommunfull-
mäktige i april 2018. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-12-04 

 
Beslut Kommunstyrelsen antar de föreslagna anvisningarna inför 2017 

års bokslut och årsredovisning.  
 
 
 Antagna anvisningar redovisas som KS-handling nr 2/2018. 
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 Kommunstyrelsen 
 Förvaltningar för spridning till berörda 
Vår handläggare  
Bo Granudd, ekonomichef  
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KUNGSÖRS KOMMUNS ANVISNINGAR INFÖR 2017 ÅRS 
BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING 

VIKTIGA HÅLLTIDER 
 
År 2017 
15 december 
 
 

Sista dag för avstämning av vilka projekt som ska föras 
över till 2018 (drift och investering) och vilka som ska 
avslutas per 2017 

År 2018  
 

12 januari Sista Inlämningsdag för underlag till fakturering / 
debitering 
 

19 januari Sista dag för rättelser av felbokförda belopp och dylikt 
(bokföringsorder) 
 
Sista dag att kontera och attestera fakturor avseende 
2017 för betalning. 

26 januari Bokföring klar, sifferuppgifter i Qlikview och Menu 
 

9 februari Verksamhetsberättelse från förvaltningarna till ekonomi-
enheten 
 

1 mars Bokslut beslutat av nämnderna 
 

5 mars Bokslutsberedning 
6-7 mars Revision  
26 mars Beslut i Kommunstyrelsen 
9 april Beslut Kommunfullmäktige 
 
  



 

  Sida 2 (5) 
 Datum  
 2017-12-04  

 Bokslut 2017  

 

 
Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-600 000 0227-600 100 212000-2056 

Allmänt 
Den 9 april 2018 planerar vi att presentera en årsredovisning för kommunfullmäktige som 
avser 2017. Årsredovisningen kommer innan beslut i fullmäktige att behandlas av 
bokslutsberedningen och kommunstyrelsen. Den 5 mars kommer presidier och 
förvaltningschefer att kallas till bokslutsberedning. Vi återkommer med närmare tider för 
beredningen.  
 
För att tidplanen ska fungera är det viktigt att tider för olika aktiviteter respekteras.  
 
Den inledande tidplanen på sidan 1 anger brytpunkter som är extra viktiga. Observera att 
det är SISTA datum som angetts. Siffermaterial går att ta ut löpande för att bilda underlag 
för kommentarer och dylikt. Fram till sista datum (26/1) bokas endast i undantagsfall saker 
som berör förvaltningar och framförallt enheter. 
 
Fakturahantering 
För alla fakturor som inkommer efter den 8 december ska särskilt uppmärksammas om de 
avser 2017 eller 2018. 
  
Den 2 januari 2018 införs en stoppkö i fakturasystemet, IM. Därefter kontrolleras manuellt 
om fakturor hör till 2017 eller 2018. Stoppet gäller till och med 19 januari.  
 
Fakturor som läses in från och med 20 januari ankomstregistreras på 2018 och kräver 
manuell hantering för att bokföras på 2017.  Var noga med att alltid kontrollera 
bokföringsdatum när du attesterar. 
Om någon faktura har registrerats på fel år, skickas fakturorna till utredningskön i IM.  
 
För scannade fakturor avseende 2017 gäller att de ska vara konterade, attesterade och 
skickade för betalning i IM senast 2018-01-19. Observera att förfallodatum kan inträffa 
senare.   

 
För att boka upp fakturor som inte kommer i tid för redovisning på vanligt sätt 2017 krävs att 
de är på större belopp (över 20 tkr). Vidare krävs underlag som kan verifiera kostnaden för 
att kostnaden ska kunna bokföras 2017 (senaste bokföringsdag 19/1). Kontakta 
ekonomiavdelningen för hjälp. 
 
Fordringar och skulder 
Uppgifter om statsbidragsfordringar samt eventuella skulder lämnas till ekonomiavdelningen 
så snart de finns tillgängliga dock senast 2018-01-19.  
Exempel på statliga bidrag är lönebidrag och övriga anställningsstöd, projektpengar som inte 
erhållits för 2017, ersättningar från Försäkringskassan, bidrag från Migrationsverket.  
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Rättelser 
Rättelser av felbokförda belopp och dylikt bör bokföras löpande. Underlag till omföringar 
som gäller 2017 lämnas senast 2018-01-19 till ekonomiavdelningen. 
 
Ombudgetering av investerings- och driftprojekt till 2018 
Uppgifter om investeringar där projektet antingen löper över årsskiftet, kommer att starta 
först nästa år eller inte kommer att starta överhuvudtaget lämnas till ekonomiavdelningen 
senast 2017-12-15. 
 
Eventuella statsbidrag, projektbidrag etc som erhållits från extern bidragsgivare i förskott 
och där projektet inte är avslutat kan oftast periodiseras till nytt år. Det omvända gäller när 
driftprojekt drivits under pågående år men där externa bidrag ännu inte kommit. Underlag för 
periodisering kan vara beslut om bidrag etc. Uppgift lämnas senast 2017-12-15. Definitivt 
belopp tas fram av ekonomiavdelningen när fakturahanteringen för 2017 är klar. 
 
Verksamhetsberättelse 
Nämnderna ska också lämna en verksamhetsberättelse för det gångna året. Denna ska vara 
inriktad på analys i respektive nämnd så att en politisk förankring finns. Följande 
uppställning används: 
 

1. Årets viktigaste händelser 
2. Framtidsperspektiv 
3. Måluppfyllelse, resultat och analys 
4. Personal (sjukfrånvaro, frisknärvaro, resultat från medarbetarundersökning) 
5. Kvalitet, miljö, jämställdhet 
6. Ekonomi (resultat per verksamhet med jämförelse mot budget och föregående år) 
7. Frivilligt: Nyckel- och mätetal  

 
 

All text skrivs i Word med löpande text. Typsnitt ska vara Times New Roman, storlek 12.  
 
Ekonomiavdelningen formaterar all text vilket kan innebära att viss text kan komma att 
omformuleras och att radbyten, styckeindelningar etc görs om.  
Ni ska alltså inte ”tvinga” fram t ex radbrytningar och sidbrytningar. Ekonomiavdelningen 
tillför siffror, tabeller och diagram vid behov och efter önskemål. 
 
Verksamhetsberättelserna skickas till ekonomiavdelningen senast  
2018-02-09. Protokoll från nämndernas beslut skickas in när årsredovisningen godkänts av 
nämnden/styrelsen. Slutgiltiga siffror finns att hämta i Qlikview den 27 januari på morgonen. 
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Anvisningar för gemensam rapportering av måluppfyllelse-, resultat och analys 
Till kommunens årsredovisning/bokslut ska en uppföljning med analys för helår göras av samtliga 
mål. 
  
Uppföljning sker via redovisning av resultat och analys för respektive mål i filen ”Resultatuppföljning 
mål tom december 2017”. 
  
Filen för resultatuppföljning av mål skickas enbart ut till förvaltningschef/ bolags VD.  
  
Filen skickas tillbaka ifylld till johanna.raland@kungsor.se senast den 9/2 2018. 
  
Rapporteringen utgör ett underlag inför den centrala sammanställningen och redovisning i kommunens 
bokslut. 

 
Ekonomiavdelningen genom 

 
 
 
 

 
Bo Granudd, ekonomichef 
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Sändlista 
Namn Enhet Namn Enhet 
Pelle Strengbom Kommunalråd Madelene Ericsson Oppositionsråd 
Mikael Peterson Ordf. BUN Marie Junttila Ordf. SN 
Karin Helin-
Lindkvist 

KPMG Håkan Sundström Kommunrevision 

Claes-Urban 
Boström 

Kommunchef Eva Kristina 
Andersson 

Kansli 

Stefan Lejerdahl Utredning Anne-Britt Hanson 
Åkerblom 

Personal 

Cecilia Palmblad Information Ulf Hölke Biblioteket 
Mikael Nilsson Fritid Hanna Lood KKTAB 
Lena Pettersson KVAB Mats Åkerlund KFAB 
Ellinor Rosdahl KFAB Stig Tördahl KKTAB 
Eva Carlstedt Ståhl VMMF Fredrik Bergh Barn- o 

utbildning 
Lars-Erik Lindwall Barn- o utbildning Ann-Katrin Öjwall Barn- o utbildn 
Gun Åslund Förskolan Sanna Visuri Förskolan 
Tommy Svensson Kung Karls skola Lena Andersson Kung Karls skola 
Johan Lantz Kung Karls skola Camilla Eriksson Kung Karls skola 
Felipe Rivera Måltider Linda Körner Hagaskolan 
Anneli Olsson Hagaskolan Ulla Dahlstedt Västerskolan 
Eirun Axelsson Västerskolan Karin Robertsson Björskogsskolan 
Kristin Fernerud VIVA Tina Thell-Björklund VIVA 
Lena Dibbern Socialförvaltningen Kenneth Pettersson Vård- o omsorg 
Elisabeth 
Laestander 

Vård- o omsorg Johanna Ralandh Vård- o omsorg 

Åse Björkman IFO Christer Zegarra IFO 
Maida Camdzija IFO Linda Forsman-

Axelsson 
Socialpsykiatri 

Krister Behrendt Ensamkommande Eva Schlund Hemmaplansvård 
Dzenita Hebib Misteln Elisabeth Kjellin Hemtjänst 
Marie Junttila Tallåsgården Marianne Rundström Södergården 
Sandra Karlsson Södergården Ann-Christin 

Södergran 
HSO 

Jari Kuivamäki Daglig verksamhet Tarja Kauppinen Personlig 
assistans 

Ann-Sofie 
Melander 

Korttid, fritid Ann-Christin Loord Gruppbostäder 

Ulrika Jonsson 
Olofsdotter 

VMKF Martin Ingberg KPMG 

 Ekonomienheten   
 



 
 

Verksamhetsberättelse 
tom december 2017 

Socialförvaltningen 

Socialförvaltningen 
i korthet 

Resultat tom december 
4 027 620kr 

 
Ansvarsområden 

Individ och familjeomsorg 
Vård och omsorg 

 
Socialnämndens ordförande 

Linda Söder-Jonsson 
 

Förvaltningschef 
Lena Dibbern 



2 
 

  

  



3 
 

Innehållsförteckning 
Socialförvaltningen berättar ....................................................................................................... 4 

Årets viktigaste händelser .......................................................................................................... 5 

Framtidsperspektiv ..................................................................................................................... 6 

Resultatredovisning mål ............................................................................................................. 7 

Kommentar till resultatredovisning mål ................................................................................. 9 

Personalredovisning ................................................................................................................. 10 

Resultatredovisning ekonomi ................................................................................................... 11 

Kommentar till större budgetavvikelse ................................................................................ 11 

Kvalitetsberättelse .................................................................................................................... 12 

 
  



4 
 

Socialförvaltningen berättar 
 
Socialnämndens verksamhetsområde är brett. Exempel är hjälp och stöd till familjer och 
deras barn och ungdomar, hjälp och stöd till personer med missbruk eller beroende, 
äldreomsorg, kommunens hälso- och sjukvård, stödjande insatser för personer i arbetslöshet 
samt insatser till personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden har dessutom ansvar för 
förebyggande arbete och att delta i samhällsplaneringen. Socialförvaltningen omfattar två 
avdelningar från och med augusti 2017 individ- och familjeomsorg (IFO) samt vård och 
omsorg (VO). Tidigare fanns avdelningen socialt stöd och behandling, den ligger nu som 
enheter under IFO.  Förvaltningen hade 326 personer som tillsvidareanställd personal i 
december 2017. 
 
Individ och familjeomsorgen  
Avdelningen hade 48 personer tillsvidareanställda i december 2017. Avdelningen består av 
fyra enheter, utredningsenhet, öppenvård, arbetsmarknad och försörjning samt HVB och 
stödboende för ensamkommande flyktingbarn. 
 
Utredningsenheten arbetar huvudsakligen med myndighetsutövning inom socialtjänst samt 
individärenden gällande barn och unga, vuxna, familjerätt, och försörjningsstöd. Enheten 
arbetar också med att ge service, stöd och skydd i sociala frågor till kommunens medborgare. 
Enhetens medarbetare är uppdelade efter funktion där det finns handläggare som ansvarar för 
mottagning av nya frågor, handläggare som arbetar för barn och ungdom samt handläggare 
som är riktade mot ensamkommande barn. Det finns även vuxenhandläggare, 
familjehemshandläggare samt familjerättshandläggare.  
 
Öppenvårdsenheten tillhandahåller familjebehandling till familjer med barn 0-18 år, 
behandling till unga/vuxna i riskbruk och missbruk samt förebyggande arbete. Enheten består 
av sju behandlare. Enheten arbetar utifrån uppdrag från utredningsenheten. Enheten har också 
ansvar för förebyggande arbete. 
 
Enheten arbetsmarknad och försörjning består av två verksamheter. En med socialsekreterare 
som utreder rätten till ekonomiskt bistånd samt utreder dödsbo. Den andra delen av 
verksamheten med arbetsmarknadskonsulenter erbjuder stödjande insatser för att personer 
utanför arbetsmarknaden så snabbt som möjligt ska nå egen försörjning. Enheten verkställer 
beslut huvudsakligen från försörjningsstöd, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
 
Enheten HVB samt stödboende Tallåsgården och Skogsudden har plats för ungdomar av båda 
kön i ålder 14-18 år, som kommer utan vårdnadshavare till Sverige. Stödboendet har plats för 
ungdomar av båda kön i ålder 18-21 år och som fått uppehållstillstånd. Stödboendet skall vara 
en förberedelse för ungdomarna upp till att de fyller 21 år så att de så småningom kan flytta ut 
i eget boende.  
 
Vård och omsorg  
Avdelningen omfattar 10 enheter och består av 272 tillsvidareanställda i december, 22 män 
och 250 kvinnor. Cirka 60 procent av alla tillsvidareanställda arbetar deltid. ”Heltid som 
norm” är därför en viktig framtidsfråga för avdelningen. 
 
Biståndsenheten handlägger myndighetsutövning som rör biståndsbedömning till äldre och 
funktionsnedsatta.  
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Äldreomsorgen omfattar hemtjänst och särskilt boende. Det finns två äldreboenden, ett 
boende som är specialiserat på personer med fysiska sjukdomar och ett som är inriktat på 
personer med demenssjukdomar. I verksamheten finns dessutom dagverksamhet för dementa 
och ett anhörigcentrum där anhörigvårdare erbjuds möjlighet till samvaro med andra i 
liknande situationer. 
 
I ett av boendena finns dessutom ett korttidsboende var syfte dels är att rehabilitera 
utskrivningsklara personer som inte kan gå hem efter sjukhusvistelse dels att avlasta 
anhörigvårdare genom att erbjuda växelvård. 
 
Hemtjänsten erbjuder stöd till personer i ordinärt boende men har också insatser i kommunens 
servicehus, där personer med hemtjänstbeslut kan beviljas bistånd. Inom servicehuset finns 
dessutom tio s.k. trygghetsplatser. I denna verksamhet bor personer utan biståndsbeslut och 
som önskar ett tryggare boende tillsammans med andra.  
  
Inom LSS-omsorgen finns sju gruppbostäder, ett serviceboende, daglig verksamhet och 
personlig assistans.  
 
Inom Hälso- och sjukvårdsenheten finns kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 
fysioterapeuter och sjukgymnaster.  
 
Inom socialpsykiatrin finns sex boendeplatser och boendestöd till ordinärt boende.  

Årets viktigaste händelser 
Under året påbörjades ett byte av verksamhetssystem från Magna Cura till VIVA. Ett 
tidskrävande arbete för alla berörda. Syftet med bytet var att både säkerställa 
myndighetsutövningen och förbättra arbetsmiljön för de anställda, ett syfte som uppnåtts i 
samband med bytet av verksamhetssystem. 
 
Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att utveckla ett systematiskt kvalitetledningssystem, 
detta arbete görs inom IT-verktyget ”Kvalibas”. 
 
Nybyggnationen av ”Nya Södergården” med 20 platser pågår och kommer att vara klart vecka 
sex 2018. 
 
Korttidsvistelse utanför egna hemmet, i egen regi, för barn och ungdomar inom LSS lades ned 
från och med 31 mars p.g.a. att det är så få som behöver insatsen. Nu köps de tre platserna 
som behövs av extern utförare. 
 
En ny enhetschef för personlig assistans började 21 augusti efter åtta månaders vakans.  
 
Barn- och ungdomshandläggarna inom IFO:s utredningsenhet har slutfört deltagandet i 
Innovationsguiden, barns delaktighet i utredningsarbetet med fokus på utredningsplanen. 
Arbetssättet är viktigt för att garantera barnens delaktighet i de utredningar som görs. 
Familjehemshandläggare har tillsammans med en konsult gått igenom alla tidigare beslut, 
avtal och processer för att säkerställa rättssäkerheten. I denna genomgång har framkommit att 
en del barn var felplacerade varför en plan för att ta hem dessa barn till insatser i kommunens 
egen regi pågår. Enheterna inom IFO har utbildat personal och bildat ett familjefridsteam för 
att bättre kunna möte de familjer där fridskränkningar sker.  
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De bemanningsproblem som tidigare varit inom barn, ungdom och vuxenhandläggning har 
upphört och verksamheten har nu bemanning på alla tjänster. 
 
Enheten arbetsmarknad och försörjning har hållit länsträff för arbetsmarknadschefer på 
arbetsmarknadsenheten under året i syftet att lära av varandra i samverkan. 
 
Inflödet av ensamkommande barn har minskat och under 2017 tog kommunen endast emot 
fem barn. Ålderuppskrivningar och ungdomar som fyllt 18 år och då får sina behov 
tillgodosedda av migrationsverket har gjort att antal ungdomar som kommunen ansvarar för 
har minskat från 63 till nuvarande 40. 
 
Under året deltog förvaltningen i Kostnad Per Brukare, KPB tillsammans med ca 120 
kommuner, syftet med deltagandet är att utifrån de nyckeltal som tas fram i denna 
undersökning upprätta arbetsplaner för de förändringsbehov som framkommer. 
 
Förvaltningschef Pámela Strömberg Amros gick i pension under hösten. Ny förvaltningschef 
Lena Dibbern rekryterades och tillträder 8 januari 2018 

Framtidsperspektiv 
Inför 2018 har förvaltningen fått i uppdrag att arbeta fram en långsiktig plan för framtida 
utveckling inom äldreomsorgen, vilken är den största utmaningen inom socialförvaltningens 
ansvarområde. Befolkningen 80 år och äldre beräknas öka från 474 personer till att 2026 bli 
701 personer. I takt med att befolkningen ökar kommer också antalet personer med 
demenssjukdomar att öka, förvaltningen bedömer att behovet av särskilda boendeplatser för 
personer med demenssjukdomar kommer att öka från dagens 25 personer till att 2026 uppgå 
till ett behov på 38 personer. Till följd av denna utveckling är det angeläget att finna former 
för olika typer av mellanboenden så som seniorbostäder, trygghetsboenden och 
trapphusboenden som kan tillgodose behoven utan att vara så personaltäta som våra 
nuvarande boendeformer.  
 
Personalförsörjningen är en annan viktig framtidsfråga. Redan nu märker verksamheterna att 
tillgången på personal är begränsad och 2018 ses ett ökat rekryteringsbehov på grund av flera 
pensionsavgångar. Ser man dessutom till den ökande andelen 80 år och äldre är det än mer 
angeläget att staka ut en framtida inriktning för hur verksamheten inom VO kan utvecklas. 
Detta kan ske dels genom att utveckla ett antal tjänster inom välfärdsteknologin så som 
nattkamera, nyckelfri hemtjänst likväl som att renodla undersköterskans uppdrag till en 
funktion som kräver vårdutbildning och en funktion som handhar omsorgsarbete och som inte 
kräver samma utbildning. Ett annat sätt att säkra bemanningen är genom VO:s arbete med 
heltid som norm då ca 60 % av de anställda arbetar deltid. 
 
Förvaltningen fortsätter att kvalitetssäkra sina verksamheter ur ett brukarperspektiv med god 
service och ett gott bemötande. Socialförvaltningens nya verksamhetssystem VIVA 
tillsammans med IBIC – Individens Behov I Centrum kommer att säkra ärendeuppföljningar 
och öka antalet rättsäkra beslut.  
 
Individ- och familjeomsorgen kommer att öka servicen genom att erbjuda en kunddator i 
receptionen där man kan skriva ut nödvändiga handlingar som bifogas till sin ansökan om 
ekonomiskt bistånd. Öppenvården utvecklar arbetet med brukaren i centrum genom att öka 
samverkan med brukarens nätverk och anhöriga och samverka kring psykisk ohälsa och 
förbyggande arbete. Enheten fortsätter att utveckla missbruksvården i öppenvården. HVB 
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verksamheterna kan i framtiden komma att planeras om utifrån rådande behov, ändra 
verksamheterna genom att utöka stödboendeplatser och minska HVB platser.  

 
Inom vård och omsorg arbetar cirka 60 procent av alla tillsvidareanställda deltid.  En viktig 
framtidfråga för avdelningen är ”Heltid som norm” för att det ska gå att genomföra krävs ett 
permanent lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstidsmodell med timbank. För att klara de 
framtida behoven behöver vård och omsorg minska vikarieanvändandet, både utifrån 
kostnader (prioriterat mål: kostnad kring sjukfrånvaro kommunstyrelsen) och timvikariebrist. 
Vård och omsorg behöver förbereda sig för 50 pensionsavgångar de kommande fem åren.  
 
Gruppen äldre ökar i befolkningen och det kommer med stor sannorlikhet att innebära 
framtida utmaningar för vård och omsorg. Gruppen 80-100 år står för den största ökningen 
med 218 personer till år 2026. Personer över 80 år löper en ökad risk att utveckla en 
demenssjukdom. Kommunen har idag 16 platser för denna kategori och 9 personer utöver 
detta med demensproblematik i övriga boenden. 
 
Forskningen visar att äldre vill bo i ordinarie boende så länge det är möjligt. Inom Vård och 
omsorg ser man därför i framtiden ett ökat behov av fler servicebostäder inom LSS (ex. 
ordinärt boende i trappuppgång), fler seniorbostäder, utökad hemsjukvård och hemtjänst samt 
fler anpassade aktiviteter till de boende både inom äldreomsorg och LSS. Dessa insatser 
skulle tillsammans möjliggöra att fler kan bo kvar hemma lägre och att de insatser som vård 
och omsorg ändå kan hållas kostnadseffektiva. Fler män skulle behöva anställas inom 
verksamheten då det idag är endast 8 % män inom vård och omsorg. 
 
Lagstiftning- nya lagar 
Nya lagar som påverkar socialförvaltningen under 2018 är:  
kommunallag, förvaltningslag, nya PuL-GDPR, lagförslag förenklad handläggning, lag om 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Lagstiftning om framtidsfullmakter och visst 
ställföreträdarskap för anhöriga. 

Resultatredovisning mål 
 
 

Kommunen ska ha minst 8500 invånare år 2018 och 9000 invånare år 2025 
NÄMNDMÅL UTGÅNGS-

LÄGE 
STRATEGI HELÅR 

 tom december 
ANALYS 

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

Beskrivs med 
mätbara och 
tidssatta nycketal 
från 
Brukar-
undersökning 
LSS 
Bistånds-
handläggning 
Hemtjänst 
Särskilt boende 

Fokuserar på att 
förbättra den 
enskildes; 
brukare, 
medarbetare, 
klients, besökare 
upplevelse av 
trygghet, 
delaktighet och 
trivsel 

IFO: Mål ej 
uppnått 
VO: Mål ej 
uppnått 

 IFO: saknar startvärde för att 
mäta delaktigheten. Under 2018 
kommer utredningsplanen att 
användas för att säkerställa 
delaktigheten.  
VO: Resultatet varierar stort 
mellan enheterna. Arbetet 
fördjupas ytterligare under 2018 
för att höja resultatet i 
brukarundersökningen. 
Inom LSS har ett startvärde 
tagits fram med genomförande 
av verksamheternas första 
brukarenkät. 

 
Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent av skatte-intäkter och 
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statsbidrag varje år 
NÄMNDMÅL UTGÅNGS-

LÄGE 
STRATEGI HELÅR 

 tom december 
ANALYS 

Antal externa 
insatser och 
placeringar 
ska minska 
med 2016 som 
basår  
 

Antal 
placeringsmånader 
2016, uppdelat på 
barn, ungdomar 
och vuxna. 
 

Genomtänkta 
och rättssäkra 
beslut. 
Inventering av 
nätverket och 
kommunens 
samtliga resurser 
innan placering. 
Hemgångsplan 
vid placering. 

Kostnaderna för 
externa insatser 
och placeringar 
har minskat 
Vuxna minskat 
från 7 808 883 kr 
till 2 995 862 kr 
och barn från 4 
232 475 kr till  
1 560 274 kr. 
 

 En farhåga för framtiden är att 
några av vuxenplaceringarna 
kan bli långa. Det är svårt att 
erbjuda hemmaplansalternativ 
för dem som saknar motivation 
eller har svårt att klara av 
drogfrihet/nykterhet på 
hemmaplan, det innebär att 
dessa personer har ett stort 
vårdbehov och är mycket 
kontaktkrävande även utanför 
kontorstid. En möjlighet är att 
justera öppenvårdens 
arbetstider samt finna ett större 
samarbete inom 
socialförvaltningen. 

Socialtjänstens 
insatser 
förebygger att 
barn och 
ungdomar 
hamnar i ett 
långvarigt 
beroende av 
socialtjänst 

Finns ett fåtal 
långvarigt 
beroende eller 
återkommande vid 
socialtjänsten 

Använda 
nätverkets 
resurser för 
längre och 
hållbarare 
lösningar. 
Medarbetare ska 
vara utbildade i 
nätverks och 
lösningsfokuserat 
arbete 

Målet ej uppnått-
målet går ej att 
bedöma 

Genomlysning av uppdrag vid 
externa köpta tjänster har visat 
felplaceringar och hemtagning 
pågår. Behovet av ett närmare 
samarbete och delat ansvar för 
brukaren både inom den egna 
förvaltningen och i hela 
kommunen är påtagligt. 
Bostadsbrist är ett bekymmer 
inför vård på hemmaplan och 
medför vårdplatskostnader. 
Gällande barn och ungdomar 
har en tidig intervention och 
bedömning av behov av insatser 
från socialnämnden har kunnat 
utföras via den egna 
Öppenvården. 

Frisknärvaron 
i social-
nämndens 
verksamheter 
ska öka 

VO: Utgångsläge 
56 % 

SF: öka andelen 
medarbetares 
frisknärvaro 
(max 5 
frånvarodagar/år) 

Målet ej uppnått 
50 % 

Resultatet för frisknärvaron 
2017 är lägre än under 2016 
men resultatet är något 
missvisande då VO hade 
betydligt fler tillsvidare-
anställda 2016, bemanningen 
minskat från 392 till 342.   
Sjukfrånvaron på VO har 
minskat med 1, 63 % under 
samma period 
IFO: Sjukfrånvaron har minskat 
från 10, 8 % år 2016 till 4, 49 % 
år 2017 

Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att 
minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procent årligen med december 

2016 som bas 
NÄMNDMÅL UTGÅNGS-

LÄGE 
STRATEGI HELÅR 

 tom december 
ANALYS 

Social-
nämndens 
verksamheter 
motverkar 
utanförskap 

2016 fanns inget 
nätverksarbete 
samt minimal-
betoning på 
resurser och 

Alla utredningar 
har utgångspunkt 
att hitta resurser 
och styrkor hos 
den enskilde. 

Målet ej 
uppfyllt 
Per den 31/12-
17 låg 
arbetslösheten i 

Arbetsförmedlingens statistik 
visar en positiv trend. 
Antalet Öppet arbetslösa utan 
åtgärd minskat från 5,8 % till 
4,3 % samtidigt som Arbetslösa 
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och 
arbetslöshet 

styrkor i 
utredningarna 

Långbidragstagare 
av ekonomiskt 
bistånd prioriteras 
för praktik och 
åtgärds-
anställningar 

kommunen på 
11,6% vilket är 
en marginell 
minskning  
(-0,5 %) jämfört 
med föregående 
år. 

i arbetsmarknadsåtgärd ökat 
från 6 % till 7 %. Det är positivt 
för att allt fler hamnar i 
yrkesutbildning/annan insats 
som påskyndar vägen till egen 
försörjning. Kommunen 
anställde 20 personer på 
Extratjänster vilket är en 
bidragande del i den positiva 
utvecklingen. 
Arbetslösheten för målgruppen 
utrikes födda har sänkts från 
44,2% till 41,9% (-2,3 %). 
Arbetslösheten för ungdomar 
18-24 år ligger på 17,1% vilket 
är lägre (-5,4 %) än föregående 
år. 

Kommentar till resultatredovisning mål 
Förvaltningen kan vid en sammanställning av måluppfyllelsen se att flera av nämndens mål 
inte definierats hur de ska mätas och förvaltningen har inte alltid tagit fram ett utgångsvärde 
att mäta emot. Vi kan dock se att förvaltningen arbetar med flera insatser som vi bedömer 
leder till att verksamheterna rör sig i riktning mot de målsättningar nämnden har för sin 
verksamhet även om det inte alltid går att verifiera med mätetal. 
 
Förvaltningen kommer under början av 2018, i samverkan med nämnden, att arbeta fram 
förslag på hur nämnden på ett mer tydligt sätt kan styra förvaltningen med sina målsättningar.  
 
Förvaltningen har vidtagit många aktiviteter för att minska sjukfrånvaron och öka 
frisknärvaron ändå har inte måluppfyllelse uppnåtts. De aktiviteter som genomförts har i alla 
fall inneburit att stora förbättringar skett vad gäller sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron inom VO 
har minskat med 1, 63 % under året och på IFO har sjukfrånvaron minskat från 10, 8 % till   
4, 49 % under året. Även om inte frisknärvaron ökat i förvaltningen ses ändå den minskade 
sjukfrånvaron som en viktig signal för att de åtgärder som förvaltningen vidtar har positiv 
effekt på medarbetarnas hälsa. 
 
Målet att den enskildes upplevelser av trivsel, trygghet och delaktighet ska öka behöver 
klargöras för att kunna följas under 2018. 
 
IFO har uppnått målet att minska de externa insatserna. Detta har möjliggjorts genom att 
verksamheten inventerat nätverkets och kommunens samtliga resurser innan beslut om 
placering fattas och redan vid beslut om placering har en hemgångsplan upprättats.  
En genomlysning av alla befintliga placeringar har gjorts för att utreda möjligheten till 
hemmaplansalternativ. Alla nuvarande placeringar är därför genomlysta och alla har en 
hemgångsplan.  
 
Förvaltningen ska förebygga att inte barn och unga hamnar i ett långvarigt beroende av 
socialtjänst. Förvaltningen bedömer att det som avses är långa och kostsamma insatser varför 
de aktiviteter som genomförts under året varit inriktade på att finna hållbara och 
kostnadseffektiva insatser på hemmaplan. Genomlysning av alla uppdrag vid externt köpta 
tjänster har gjorts och visade att några barn och unga varit felplacerade varför aktiviteter för 
att kunna ta hem dessa pågår. Behovet av ett närmare samarbete och delat ansvar för brukaren 
både inom den egna förvaltningen och i hela kommunen är påtagligt för att möjliggöra 
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hemmaplanslösningar. Bostadsbrist är ett bekymmer inför vård på hemmaplan och medför 
vårdplatskostnader.  
 
2016 fanns inget nätverksarbete och betoning på resurser och styrkor i utredningarna som 
gällde personer som stod utanför arbetsmarknaden var minimal. Alla utredningar har nu som 
utgångspunkt att hitta resurser och styrkor hos den enskilde. Enheten har prioriterat personer 
med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd för praktik och åtgärdsanställningar. I och med 
att dessa personer finns i ett socialt sammanhang görs bedömningen, i alla fall för personer 
med långvarigt bidragsberoende, att utanförskapet minskat. 

Personalredovisning 
 Totalt Män Kvinnor 
Tillsvidareanställd personal 326 43 283 
Deltid % 50,3 32,6 53 
Heltid % 49,7 67,4 47 
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad % 89,5 92,5 89 
Medelålder 46,3 42,4 46,8 
Sjukfrånvaro totalt % 9,08 6,96 9,56 
*För att få rättvisande siffror har vi för tillsvidareanställd personal, tjänstgöringsgrad och medelålder tittat enbart 
på december månad. Sjukfrånvaro är för perioden januari till och med december 2017. 
 
Förvaltningen hade 326 personal tillsvidareanställd i december. Av dessa arbetar hälften 
heltid och hälften deltid, framför allt kvinnor arbetar deltid. Den genomsnittliga tjänstgörings-
graden är 90 procent och medelåldern är 46,3 år. Den totala sjukfrånvaron har varit hög, 9,08 
procent tom december. Kvinnor har något högre sjukfrånvaro än män. Fördelningen har varit 
9,56 procent för kvinnor och 6,96 procent för män.  
 

 
 
Det är 88 tillbud och arbetsskador som rapporterats tom december. Anmälningarna har 
rapporterats som tillbud vid 54 tillfällen och som arbetsskada vid 34 tillfällen.  
Av arbetsskadorna anmäldes 11 vidare till försäkringskassan och en till arbetsmiljöverket. 
Anmälningarna har inneburit 13 sjukdagar.  
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Individ och familjeomsorgen har under perioden haft 48 personal tillsvidareanställda i 
december. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 98, 5 %. Sjukfrånvaron har minskat 
från 10, 8 % år 2016 till 4, 49 % år 2017. Inom avdelningen arbetar 20 män och 28 kvinnor. 
 
Vård och omsorg har under perioden haft två vakanta tjänster som enhetschefer. Nya 
enhetschefer för personlig assistans, Tallåsgården samt vikarierande enhetschef för daglig 
verksamhet. Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden har ökat från 85,7 % i årsbokslutet 2016 
till 88, 1 %  i december. Sjukfrånvaron har minskat från 11,42 % år 2016 till 9,79 år 2017. 
Vård och omsorg följer en handlingsplan för ökad frisknärvaro. Det är ett fåtal män som 
arbetar inom vård och omsorg. Endast sex män arbetar inom äldreomsorgen av totalt 135 
medarbetare, vilket gör behovet av fler män som arbetar inom äldreomsorg till en viktig 
framtidsfråga. 
Vård och omsorg driver Projekt tillgänglig bemanning Syftet är att minska användningen av 
timvikarier och öka samarbetet mellan verksamheterna. 

Resultatredovisning ekonomi 
 

Ansvar  Årsbudget 2017 Utfall 2016 Utfall 2017 Bokslut 2017 

TOTALT 224 544 000 195 228 366 220 516 380 4 027 620 

Socialnämnden 600 000 686 061 338 349 261 651 

Förv. ledning SN 3 458 000 3 332 426 3 643 644 -185 644 

EKB bidrag o ext kostn 0 -9 127 536 0 0 

IFO totalt, varav 57 709 000 46 834 917 50 984 698 6 724 302 

Utredning 24 861 000 22 680 721 18 667 344 6 193 656 
Arbetsmarknad och 
försörjning 12 385 000 9 705 580 11 727 637 657 363 

Stöd och behandling 20 463 000 14 448 616 20 589 718 -126 718 
Vård o omsorg totalt, 
varav 162 777 000 153 502 498 165 549 688 -2 772 688 

Administration  5 969 000 3 296 856 5 063 385 905 615 

Äldreomsorg 72 206 000 70 118 297 73 193 315 -987 315 

LSS-omsorg 55 756 000 55 452 818 58 686 531 -2 930 531 

Hälso- och sjukvård 14 031 000 13 156 340 13 758 166 272 834 
Socialpsykiatri och 
bistånd 14 815 000 11 478 187 14 848 291 -33 291 

Kommentar till större budgetavvikelse 
Förvaltningen har ett sparkrav på 2 025 000 kronor vilket uppnåtts med råge då bokslutet 
visar ett överskott på 4 027 620 kronor.  
Ett större överskott redovisas på IFO, drygt 6 miljoner kronor. En stor del av besparingarna 
beror på minskade placeringskostnader, men även på att verksamheten fått statsbidrag vilka 
finansierat 1,5 tjänst. Under året har dessutom inte alla tjänster varit tillsatta. Flera 
utbildningsinsatser har också kunnat genomföras med medel från statsbidrag. 
Kostnaden för försörjningsstöd har minskat. HVB hemmens resultat visar ett underskott trots 
besparingskrav. Orsaken är omställningskostnader och kostnad för vikarier. Verksamheten har 
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inte lyckats dra ner på bemanningen i den takt som var önskvärt. En genomlysning pågår för 
att se vilken bemanningsnivå som är rimlig.  
 
Vård och omsorg visar ett underskott på -2 776 926 kronor och underskotten finns i sin helhet 
inom området LSS som redovisar ett underskott på 2 931 tkr. Detta är främst beroende av 
volymökningar, kostnader i samband med nedläggande av fritidsverksamhet, delar av 
verksamheten har haft personal överanställda vilket nu är korrigerat.   
Inom vård och omsorg belastas verksamheten i år med ca 2 miljoner kronor i 
semesterlöneskild som egentligen avser åren 2015 och 2016, en korrigering som därför 
skedde under 2017. 
 
Deltagande i KPB visar att  
- särskilt boende är dyrast av de deltagande kommunerna 
- hemtjänsten var bland de billigaste  
- kostnaden för LSS, antal brukare och resursförbrukningen var hög i jämförelse 
- vår korttidsvistelse i egen regi var näst dyrast av alla 
- snittkostnaden per dygn på gruppbostäder och servicebostad var lägre 
- personlig assistans i kommunal regi, bedrivs till en något hög kostnad per beviljad timme 
- IFO inleder mycket fler utredningar än genomsnittskommunen vilket lett till ett ökat antal 

utredningar inom verksamheten 
- IFO har förhållandevis många insatser för personer med missbruk och beroende 

Kvalitetsberättelse 
Förvaltningen fortsätter arbetet med att bygga upp ett ledningssystem, för att planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Syftet är att säkerställa att 
verksamheterna arbetar ändamålsenligt och har kontroll på sina processer. Verksamheterna 
har under året arbetat systematiskt med förbättringar genom att genomföra egenkontroll, 
hanterat avvikelser i form av rapporter, klagomål och synpunkter, analyserat sina resultat och 
förbättrat processer och rutiner. Det pågår även ett arbete med implementering av ”Kvalibas” 
ett IT verktyg som stöd för kvalitetsledning. 
 
Utbildning 
För att säkerställa kvalitén i socialnämndens verksamheter har förvaltningen under 2017 satsat 
på kompetenshöjande insatser bl.a.  
- IBIC-Individens Behov I Centrum ett personcentrerat arbetsätt 
- utbildning i VIVA , de nya verksamhetssystemet 
- hela handläggargruppen har utbildats i det lagstadgade arbetet kring arbetsprocesser och 

rutiner 
- barn och ungdomshandläggarna har utbildats i ”Signs of safety” 
- HVB-verksamheterna deltar i ett forskningsprojekt ”Ensamkommande barns psykiska 

hälsa”. Projektet pågår fram till 2019. Projektet samordnas av Samordningsförbundet i 
KAK.  

- all personal inom HVB-verksamheten får utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt 
- resursteamet har under perioden gått en utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt och 

samtalsmodell via samordningsförbundet 
- ledarskap och medarbetarskap tillsammans med HR avdelningen 
 
Utveckling, uppföljning och kontroll 
Att förbereda för det nya verksamhetssystemet VIVA och implementeringen av IBIC har varit 
förvaltningens största utvecklingsprojekt under perioden. Förvaltningen har under perioden 
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även fått in nya resultat Öppna Jämförelser, medarbetarenkät och en servicemätning för 
telefoni och epost. Resultaten har analyserats och åtgärder är planerade. Genomgång av 
rutiner utifrån Öppna Jämförelser, tre prioriterade områden utifrån medarbetarenkäten samt 
bemötande via telefon, svartider för epost samt svarkvalitet och signatur via epost. 
 
Verksamheterna inom vård och omsorg har under perioden fokuserat på: 
- brukarundersökning äldreomsorg och LSS 
- genomgång av Öppna Jämförelser med mål att åtgärda avvikelser (VO) 
- koll på våra kostnader och utvecklingsområden via kostnad per brukare 
- förbättrat resultatet på bemötande och service via telefoni och epost 
- IBIC-Implementering  
- SBAR (Situation Bakgrund Aktuella uppgifter Rekommendationer) ett 

kommunikationsverktyg för en säker vård  
- förstärkt budgetuppföljning (VO) 
- vikarieanvändning-Projekt tillgänglig bemanning (VO) 
- frisknärvaro/sjukfrånvaro 
- systematiskt arbete med den psykiska- och fysiska arbetsmiljön 
- ledningsgruppens uppdrag (VO) 
- öppna jämförelser och andra kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg  
 
Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg har under perioden fokuserat på: 
- att förbättra bemötandet 
- Rättsäkra processer i VIVA 
- Utveckla samverkan med skolan 
- Utvecklat arbetet med utredningsplaner 
- Utvecklat arbetet med genomförandeplaner 
 
Egenkontroll 
Enhetscheferna inom vård och omsorg har utfört egenkontroll av alla genomförandeplaner. 
Målet är att de ska vara aktuella, tydligt beskriva hur brukaren varit delaktig i upprättandet av 
genomförandeplanen och innehålla ett trygghetsperspektiv. De brister som hittades har 
åtgärdats och egenkontrollen följs upp igen under mars månad 2018 tillsammans med 
fördjupad egenkontroll av verksamheternas resultat i Öppna Jämförelser. 
 
Förbättring av verksamhetens rutiner och processer  
Inom individ och familjeomsorgen har förbättringar skett i jämförelse med samma period 
förra året. Inga konsulter har anlitats, lägre sjukfrånvarokostnader, lägre kostnader för 
ekonomiskt bistånd och en ökad rättsäkerhet i utredningarna. BBIC (barns behov i centrum) 
används som en metod för att utreda och utföra insatser som rör barn och familj. Arbete pågår 
för att skapa full delaktighet för brukaren i utredningsplanering samt att involvera nätverket i 
alla utredningar. Alla socialsekreterare har utbildats i Socialstyrelsen föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet 
pågår att revidera rutiner och checklistor. 
 
För att säkerställa att ungdomarna på HVB-Skogsudden uppnår sina mål upprättas 
genomförandeplaner utifrån vårdplan. Resursteamets insatser till barn och deras föräldrar ska 
i första hand ges frivilligt och i öppna former på hemmaplan. Alla klienter har en 
genomförandeplan. Regelbundna uppföljningsträffar där handläggare deltar sker för att 
kvalitetssäkra behandlingsarbetet. Arbetet med att utforma rutiner för handläggning och 
dokumentation är ett pågående arbete som hela tiden måste följas upp och omformas efter 
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behov. HVB verksamhetens målsättning är att skapa trygga, självständiga och välintegrerade 
ungdomar. Arbetet utgår från ett salutogent- och lösningsfokuserat förhållningssätt vilket 
bland annat innebär att se till det friska och fungerande i deras tillvaro. Genomförandeplanen 
följs upp var sjätte vecka. Många av ungdomarna på HVB- hemmen har fått 
uppehållstillstånd. Oron att inte få permanent uppehållstillstånd har ökat bland ungdomarna. 
Det är också svårt att erbjuda ungdomarna eget boende, de blir kvar på boendet längre än 
nödvändigt.  
 
Inom vård och omsorg har flera rutiner reviderats och ett antal nya rutiner av särskild vikt har 
upprättats. Ett arbete med att sortera alla rutiner enligt KVALIBAS struktur har genomförts. 
Sorteringen är ett steg i att bygga upp avdelningens systematiska kvalitetledningssystem. 
Senior alert har avslutas inom LSS och verksamheterna kommer att arbeta vidare med 
materialet ”Tidiga Tecken” Materialet är mer anpassat till LSS-verksamhet och en 
utbildningsinsats kommer att ske under våren. Samordad inrapportering av statistik och 
individdata till socialstyrelsen. Under 2018 kommer all inrapportering av data ske i 
samverkan för att säkerställa kvalitet på det som rapporteras in; öppna jämförelser, individ- 
och enhetsdata inför brukarundersökning och Kommunens Kvalitet i Korthet. 
 
Rapportering och hantering av avvikelser 
Vård och omsorg kommer från september få det enklare att hantera avvikelser i och med det 
nya systemet. På grund av antalet avvikelser till och med april i det gamla systemet (333 st 
totalt, varav 181 fall och 97 läkemedel) kommer vård och omsorg ta fram en fördjupad rutin 
kring hur en avvikelse ska hanteras med tyngdpunkt på återkoppling, åtgärder och 
uppföljning. Från och med 1 maj till 31 augusti påbörjades arkivering av avvikelser från det 
gamla systemet, som sedan stängdes ner. Vi har inget resultat för denna period 
 
Jämställdhets- och miljöarbete 
 
Socialnämnden är mån om jämställdhetsperspektivet i verksamheten varför de begär att all 
statistik redovisas könsuppdelad så att ojämlikhet kan upptäckas. Inför 2018 kommer 
socialnämnden att ha tema om jämställdhet på några av sammanträdena. 
 
Inom socialförvaltningen arbetar vi aktivt med miljöfrågor. Inom verksamheten finns ett 
naturvårdslag som arbetar med naturvård och för att hålla landskapen öppna. Det finns en 
miljögrupp som samlar in källsorterat material, främst avser det pappersåtervinning. Inom 
förvaltningen finns också Återvinningen och Rödmyran vilka är verksamheter som samlar in 
gamla föremål och har second hand försäljning av dessa. 
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Verksamhetsmått 
  2016 2017 
Platser i särskilt boende ÄO  120 115 
Platser i särskilt boende LSS 49  49 
Antal personer med hemtjänst (exklusive larm)   143 
Beslutade hemtjänsttimmar (171231) 3 720  4 920 
Dygn med betalningsansvar  0 0 
Antal barn med korttidstillsyn, extern placering               0  3 
Personer med personlig assistans, egen regi   16 
Personer med personlig assistans, extern regi   6 
Personer med bostad med särskild service 49  49 
Institutionsvård/HVB-vård vuxna, dygn   4087 1944  
Institutionsvård/HVB-vård barn och unga, dygn   1343 189   
Försörjningsstöd, belopp 6 074 788 5 590 721 
Ensamkommande flyktingbarn, totalt   65 44  
Ensamkommande flyktingbarn, varav mottagna under året  +4 -10 +5 -26  
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§  
Socialförvaltningens patientsäkerhets-
berättelse 2017 (SN 2018/21) 
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 2017. Av sammanfattningen framgår följande: 
- Under 2017 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. Under 2017 har utbildningen utökats med vita-
la parametrar, nedre hygien kopplad till urinvägsinfektioner och vali-
derad smärtskattning.  

- 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 2017 
 

Förslag till beslut Socialnämnden godkänner socialförvaltningens patientsäkerhets-
berättelse för 2017 med mål för 2018. 
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Datum Vår beteckning 
2018-02-08 SN 2018/21 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  
 Socialnämnden Kungsör 
Vår handläggare  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
Magdalena Johansson  
 
 
 

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 

Patientsäkerhetsberättelse 2017 
Enligt patientsäkerhetslagen(2010:659) kap 3 ska vårdgivaren upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. I patientsäkerhetsberättelsen 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. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av 
den. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är ansvarig för att bereda detta för 
vårdgivaren och ett förslag är framtaget se bilaga 1.  
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för 2017 med mål för 
2018 
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Lena Dibbern   Magdalena Johansson  
Förvaltningschef  Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Sammanfattning 

Under 2017 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 patientsä-
kerheten. Under 2017 har utbildningen utökats med vitala parametrar, nedre 
hygien kopplad till urinvägsinfektioner och validerad smärtskattning. 
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 patientsäker-

hetsarbete  

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 
liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana 
händelser 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 

9 § Vårdgivaren ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patient-
säkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. 
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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 2017 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) 

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 
säkerställs.  
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (fortsättningsvis benämnd MAS) har an-
svar enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och patientsäkerhetsförord-
ning (2017:80).   
En medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § första stycket hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30) 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,  
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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.  
 
MAS är organisatoriskt placerad direkt under socialchef/förvaltningschef. 
  
Enhetschef för hälso- och sjukvårdspersonal planerar och leder den legitime-

rade 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:  

I december analyserar medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetsche-
fen för hälso-och sjukvården årets resultat utifrån de mätningar och kontroller 
som genomförts under året. Utifrån resultatet upprättas en patientsäkerhets-
plan med mål som är mätbara. Målen fastställs av Socialnämnden. Därefter 
planeras aktiviteter in i alla verksamheter. Patientsäkerhetsplanen är en bilaga 
till patientsäkerhetsberättelsen. Arbetet följs upp under året av MAS och följer 
den fastställda processen i kommunen för delårsbokslut.  
 
Vid kraftigare avvikelser på individnivå eller organisationsnivå meddelas 
MAS av personal eller chef. MAS inleder då en utredning för att bedöma av-
vikelsen, 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 
Västmanland Vårdhygien så att aktuella rutiner och stöd alltid finns att tillgå i 
det kontinuerliga förebyggande arbetet.  
 
I samarbete med Vårdhygien Landstinget Västmanland har Vårdrelaterade 
Infektioner (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 i 
vårdrelaterade infektioner HALT, som genomfördes i 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. 

Inom LSS har man köpt in tvättmaskiner för personalkläder samt haft utbild-

ning i livsmedelshantering och därefter skapat rutiner i hela verksamheten. På 

korttidsavdelningen 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. Medicinskt ansvarig sjuksköterska deltar på 
gruppens möten vid behov. 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, 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.  
 

Fall, nutrition och trycksår  

Arbetet med kvalitetsregistret Senior alert har fortsatt inom äldreomsorgen 
under 2017. Alla boende inom särskilt boende erbjuds en riskbedömning två 
gånger per år. Efter riskbedömningen identifieras om brukaren har risker inom 
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områdena fall, undernäring eller trycksår. Efter riskbedömningen sker åtgär-
der, uppföljning och utvärdering på teamträffarna. Teamen består av under-
sköterska, sjuksköterska arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut och på 
ett flertal enheter även enhetschefen. På teamträffarna utarbetas åtgärder för 
riskerna inom fall, nutrition och trycksår som framkommit, åtgärder beslutas 
och vem som utför vad. 
Arbetsterapeuter och fysioterapeuter gör alltid individbaserade utredningar på 

alla rapporterade fall. Utbildning i vardagsrehabilitering har lagts till i sam-

band med delegeringsutbildningen. 

Kostombuden har fått föreläsning om måltidsmiljö och nattfasta. Kost och 

nutritionsgruppen har också informerat kostombud och chefer vad man kan 

erbjuda 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.  

Lokal trycksårsmätning har genomförts två gånger under 2017 och deltagande 

i nationell mätning har genomförts en gång.  

I den lokala mätningen kontrolleras också antalet övriga sår.  

 

Säker läkemedelshantering 

Alla verksamheter inom särskilt boende och hemsjukvård har avtal med den 
lokala primärvården för att uppfylla kraven läkemedelsgenomgångar inom 
särskilt boende för äldre och bostad med särskild service (LSS) samt patienter 
inskrivna i kommunal hemsjukvård.  
Apoteket AB kvalitetsgranskar de rutiner som finns utarbetade och granskar 

att de följs i verksamheterna så att läkemedelshanteringen är säker för patien-

ten.  Granskningen utfördes i början av december 2017.  

Delegeringsprocessen har kvalitetssäkrats med fasta tider för undervisning och 
delegering. De olika tiderna har olika inriktning beroende på förkunskaper, 
nydelegering, omdelegering eller insulindelegering. Dessa tillfällen är förde-
lade på olika sjuksköterskor. Alla får samma undervisning oavsett vem som 
genomför utbildningen tack vare ett framtaget material.  
 

Avvikelser 

Sedan 2015 rapporteras alla interna avvikelser digitalt i verksamhetssystemet 

vilket har lett till en ökad rapporteringsbenägenhet. Under 2017 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 
parametrar (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 2017 har 83 personer 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. 

 

Händelser som kunnat medfört patientsäkerhetsrisk 

Av alla händelser som rapporterats in via avvikelsesystemet har inte någon 
utökad utredning eller analys behövts genomföras. 
 

Lex Maria anmälan 

Ingen Lex Maria anmälning har skickats till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) under 2017. 

Patientnämnden 

Det har inte kommit något ärende från Patientnämnden. 

 

Klagomålsärenden via Socialstyrelsen/IVO 

Det har inte kommit något klagomålsärenden från Socialstyrelsen/IVO. 
 

Synpunktshanteringen  

Det har inkommit en synpunkt på hälso- och sjukvården och den kommer från 
annan vårdgivare. Den har utretts och besvarats av ansvarig enhetschef.  

Uppföljning genom egenkontroll 
Det har utförts egenkontroll inom områdena hygien, trycksår, övriga sår, 
journalgranskning och nattfasta. 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

I Region Västmanland som Kungsör tillhör finns ett länsövergripande sam-

verkansdokument ”Informationsöverföring & samordnad vårdplanering”. Do-

kumentet beskriver flödet utifrån de olika huvudmännens ansvarsområden. De 

tre huvudmännen är kommun, slutenvård och familjeläkarmottagning eller 

psykiatrisk öppenvård. Det finns ett IT-baserat systemverktyg ”Prator” som 

kommun, slutenvård och familjeläkarmottagning/psykiatrisk öppenvård an-

vänder sig utav i sin kommunikation med varandra. Regionens MAS:ar träffar 
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regionens patientsäkerhetsteam och analysledare tre gånger per år för att sam-

verka, utbyta information och komma överens om gemensamma åtgärder som 

förbättrar patientsäkerheten för den enskilde. Slutenvård, kommun och lokal 

primärvård träffas tre till fyra gånger per år 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 om-

organisationer. Ett material för detta har tagits fram i förvaltningens kvalitets-

grupp.  

 

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. 

 

Hantering av klagomål och synpunkter  
 

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 

bistår medicinskt ansvarig sjuksköterska utredningen. Sedan skickas den till 

sekretariatet 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 verksamhet-

en 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 visar att Kungsör låg under 
riksgenomsnittet under mätperioden. Andelen vårdtagare med bekräftade in-
fektioner var 0 % i Kungsör och 2% i riket. Riksfaktorerna för att få vårdrela-
terade infektioner i Kungsörs kommun är om man har urinkateter, trycksår 
eller andra sår. Förekomsten av dessa riskfaktorer är lägre än i riksgenomsnit-
tet. I mätningen mättes också vårdtyngdsindikationer och den största i 
Kungsör liksom riket var desorientering. 
 
Korttidsavdelningens arbete med egenkontroller gällande basala hygienrutiner 
och klädregler visar på positiva resultat: 
 

Kvalitetsresultat egenkontroll hygien 

Mål: 100 % följsamhet av basala hygienrutiner och klädregler i alla 

8 steg  
 Gläntan Natten 

2016 25 % 

 

66 % 

Jan 2017 

 

89 %  70 % 

Mars 2017 100 %  

 

100 % 

Maj 2017 100 %  

 

100 % 

Sep 2017  

 

100 % 100 % 

 

Palliativ vård 

Resultatet i Svenska palliativregistret visar en liten försämring av resultatet 
enligt socialstyrelsens indikatorer. 
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Fall, nutrition 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 färre fall medan det 
lokala avvikelsesystemet visar på en ökning av fallen.  
 
Nattfastemätning har genomförts på Södergården och visar på en spridning 
från 13,16 timmar till 10,21 timmar.  
 
I den lokala trycksårsmätningen visar resultaten att vi har haft 5 trycksår vid 
båda mätningarna. I den nationella mätningen var antalet högre men vid ana-
lys uppvisades en kraftig felkälla. Det som framkommer också är att alla 
trycksår inte har uppkommit i vår egen verksamhet. 
Antalet övriga sår är har minskat över tid sedan arbetet med Rikssår påbörjats 
och utbildningar genomförts. 2015 var antalet cirka 20 stycken, 2017 visade 
den lokala mätningen att det var i genomsnitt 10 sår som sköttes om i den 
kommunala hälso- och sjukvården. 
 



 
 

  

 

 

   

 
 

13 

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 2017 var 275 
stycken. Det är en marginell ökning sedan föregående år. Majoriteten av avvi-
kelserna är utebliven medicin.  
Apotekets granskning av läkemedelshanteringen visade varierande grad av 
brister som åtgärdades av de flesta verksamheterna snarast. Inga stora brister 
upptäcktes.  
 

Avvikelsesystemet 

I den lokala avvikelsehanteringen har det kommit in 905 stycken avvikelser. 

Detta är en ökning och verkar framför allt vara en ökning av inrapporterade 

fall. Antalet fall var 591 stycken och av dessa skedde 43 % eller 256 stycken 

mellan 21-06. Fem fall har lett till fraktur.  

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

av.  

 

Vitala parametrar och SBAR  

Tre kontrollmätningar har genomförts under 2017 av följsamheten till att an-

vända SBAR vid kontakt mellan vårdpersonal och sjuksköterska på jourtid 

16.00–07.00. Mätningen visar att följsamheten har ökat och var vid senaste 

mätningen 75 % -100 %.  

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. 

Patientsäkerhetsmål 
Område Mål Utgångsläge Strategi Mätme-

tod 

An-

svar 

Patientsä-
kerhet 

Få en bild av 
patientsäker-
hetskulturen i 
vård och om-
sorg 2019 

Finns inget Planera ge-
nomförande 
av mätning 
av patient-
säkerhets-
kulturen 
under 2019 
 
MAS deltar 
på APT en 
gång per 
enhet under 
2018 med 
rubriken 
”Hur hänger 

Planera 
genom-
förande 
av mät-
ning av 
patient-
säker-
hetskul-
turen 
under 
2019 
 
MAS 
deltar på 
APT en 

MAS 
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allt ihop?” gång per 
enhet 
under 
2018 
med ru-
briken 
”Hur 
hänger 
allt 
ihop?” 

Palliativ 
vård 

Andel av-
lidna utan 
trycksår 90% 
 
Andel av-
lidna där 
munhälsan 
dokumente-
ras sista 
veckan i livet 
100% 
 
Andel av-
lidna där va-
liderad 
smärtskatt-
ning utförts 
och doku-
menterats 
sista veckan i 
livet 100% 
 
Andel av-
lidna där 
symtom-
skattning 
utförts och 
dokumente-
rats sista 
veckan i livet 
75%  

87% 
 
 
 
21% 
 
 
 
 
 
 
 
57% 
 
 
 
 
 
 
 
 
13% 

All personal 
ska ge-
nomgå en 
webutbild-
ning i palli-
ativ vård 
 
 

Pallia-
tiva re-
gistret 

Ec 

 Sårvård Minska anta-
let trycksår 
till < 5 st 
 
 
 
Svårläkta sår 
ska vara dia-
gnostiserade 
100% 

16 sår 9 per-
soner no-
vember 2017 
5 sår decem-
ber 2017 
 
67% är dia-
gnostiserade 
nov 2017 
 

Kvalitets-
säkra mät-
medoderna 
 
 
 
Förbättra 
dialogen 
med vård-
centralen 

PPM 
trycksår 
Lokal 
mätning 
 
Riks-
sårsre-
gistret 
 
 

En-
hets-
chef 
HSO 
MAS 
och 
ec 
HSO 
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Antal perso-
ner som an-
svarar för 
såromlägg-
ning ska vara 
1-2 st i minst 
75% av fal-
len 

 
67% av 
såromlägg-
ningarna 
sköts av 1-2 
personer 

 
 
Tydliggöra 
uppdraget 
för under-
sköterskor 
med extra 
utbildning i 
sårvård 

 
Riks-
sårsre-
gistret 

 
 
En-
hets-
chef 
HSO 

Hygien Följsamhet 
till basala 
hygienrutiner 
och klädreg-
ler 
 
 
Minska anta-
let antibioti-
kabehandlade 
urinvägsin-
fektioner hos 
brukare utan 
KAD 
 
 

PPM BHK 
2016 
Samtliga steg 
28% (riket 
51%) 
Desinfektion 
före 43% 
(riket 67%) 
 
1,8% på sär-
skilt boende 
ÄO 

Alla enheter 
gör egen-
kontroller 
varje månad 
och diskute-
rar resultatet 
 
Underlivs-
hygien 
Handhygien 
hos brukar-
na 
Vätskeba-
lans hos 
brukarna 

PPM 
BHK 
(Basala 
Hygien-
rutiner 
och 
Klädreg-
ler) 
 
Inci-
densmät
ning 
Vårdre-
laterade 
infekt-
ioner 

Ec 
 
 
 
 
 
Ec 
och 
sjuk-
skö-
tersko
r 

Fall Minska ande-
len fall på 
natten  

Totalt 591 
fall. 
256 st = 43% 
fall mellan 
21-06 

Minska 
olämpliga 
läkemedel 
vid behov 
på natten 
 
Öka aktivi-
tet dagtid 

Avvikel-
sesyste-
met 
Öppna 
jämfö-
relser 

Ec 
och 
MAS
? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

Nutrition Nattfasta <11 
timmar 

13,16 h-
10,21 
h*avser Sö-
dergården 

Genomföra 
nattfaste-
mätning på 
alla enheter 
med avsikt 
att vidta 
åtgärder 

Egen-
kontrol-
ler 

Ec 

Inkonti-
nens 

20 st riskbe-
dömningar 
på blåsdys-

0 Utbildning 
internt 

Senior 
Alert 

Ec 
och 
MAS 
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funktion 

Suicidpre-
vention 

Minst 1 per-
sonal på 
samtliga vår-
denheter ska 
gå utbildning 
i att kunna 
upptäcka ti-
diga tecken 
på psykisk 
ohälsa och 
risk för sui-
cid. 

0 Utbildning 
genom lär-
centrum 

 En-
hets-
che-
fer 

Läkemedel Minska lä-
kemedelsav-
vikelserna 
50% 

275 st Planera för 
att införa 
digital sig-
neringslista 

Avvikel-
sesyste-
met 

MAS 
och 
VO-
chef 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2017-02-20   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Uppföljning – Internkontroll 2017 
(SN 2017/52) 
Socialnämnden antog internkontrollplan för 2017 vid sitt samman-
träde i april 2017.  
 
Förvaltningen har gjort en uppföljning som visar att samtliga kon-
trollmoment är utförda, eller delvis utförda. För de brister som 
upptäckts finns beskrivning av hur detta hanterats och vad som 
görs för att rätta till bristerna. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2016-04-25, § 68 – Internkontroll-
plan 2017 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-02 - Uppföljning 
av internkontroll 2017 

 
Förslag till beslut Socialnämnden godkänner redovisningen av den interna kontrol-

len för 2017. 



 

 
 Sida 1 (3) 

Datum Vår beteckning 
2018-02-02  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 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 

Uppföljning internkontrollplan 2017 
Delegering 
Revidering genomfördes i oktober månad och ytterligare revidering pågår nu. Vi 
behöver dessutom säkerställa att senaste versionen av delegationslistan finns 
tillgänglig på interanätet samt kommunens hemsida. 
 
Dokumenthantering 
Är genomläst och revidering pågår. 
 
Synpunkter och klagomål 
Rutinen för synpunktshantering finns tillgänlig både i pappersform i våra lokaler 
och på hemsidan. Trots detta har förvaltningen inte fått in så många klagomål och 
synpunkter varför vi bedömer att rutinen är allt för lite känd. Under 2018 
kommer vi därför informera om synpunkts- och klagomålshanteringen. 
 
Styrdokument beslutade av SN, KS och KF 
I oktober 2017 hade förvaltningschef total genomgång av samtliga styrdokument 
med alla chefer inom fövaltningen. Dokumenten är inte i alla delar lättillgängliga 
då de inte finns på intranätet och de behöver ständigt ses över varför ett uppdrag 
har lämnats till förvaltningshandläggaren om en total genomgång av 
förvaltningens styrdokument. 
 
Privat körning av kommunens bilar 
Granskade bilar är hälso- och sjukvårdsorganisationens, bilen för trygg hemgång 
samt miljögruppens inom daglig verksamhet.  
 
När det gäller hälso- och sjukvård samt trygg hemgång stämmer journalerna. 
Verksamheterna berättar att vid några tillfällen under 2017 har vikarier glömt 
skriva i på helgerna, men då har ordinarie stämt av på måndagen så det blir 
korrekt ifyllt. 
 
När det gäller miljögruppen är journalen bristfällig. I genomsnitt kör man 
minst12-13 mil per dag och det är bara missat vid ett fåtal tillfällen att fylla i.  
Signatur vem som kört saknas helt.  
 
Det finns ingen indikation på att bilarna skulle användas till privat körning. 
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 Ert datum Er beteckning 
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736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Inventering bisysslor 
Detta har skett i samband med medarbetarsamtal inom alla verksamheter inom 
socialförvaltningen.  
 
Arbetsmiljö 
Mallar för riskbedömning finns, men användandet kan utvecklas. Cheferna 
behöver stöd i hur man använder de mallar som är beslutade i kommunen. Detta 
innebär att de också behöver påminnelse när denna bedömning ska göras. Under 
2018 kommer avdelningschefer på gemensam ledningsgrupp informera om 
vikten av dessa och hur man gör.  
 
Rätt lön 
Rutin följs inom socialförvaltningen. 
 
Inom vård och omsorg går cheferna igenom varje veckas bokade vikarier kopplat 
till frånvaro hos en ordinarie, de stämmer av att frånvaron är rapporterad samt att 
vikarien har fått rätt antal timmar betalt. Detta rapporteras till avdelningschef 
varje måndag. 
Inom IFO, är det HVB/Stödboende för ensamkommande som har vikarier. En 
personal i verksamheten är ansvarig för att stämma av att timanställd vikarie 
utfört sin arbetstid som rapporterat. Enhetschef har även gjort egenkontroller 
under 2017. 
 
Hot och våld 
Rutiner är kända och tillämpas.  
IFO har gått igenom och uppdaterat sin rutin under hösten 2017. 
Inom vård och omsorg behövs fördjupat systematiskt arbetsmiljöarbete. Den 
rutinen kommer även gå in på hur processen ska gå till kring arbetsskador och 
tillbud samt hur vi ska arbeta med risker. Beräknas vara klar vår 2018. 
 
Tillbud och arbetsskador 
Rutiner är kända och tillämpas. Se även hot och våld ovan.  
 
Brandskydd 
De rutiner som finns är kända och tillämpas. En större kontroll genomförs årligen 
tillsammans med hyresbolag och chef. Alla brandlarm är uppdaterade enligt nya 
riktlinjer för brandskydd 2016-2017.  
 
Trygghetslarm 
Stickkontroller genomförs enligt plan, det vi inte kan genomföra kontroll på är 
infinnandetiden. Med nyckelfri hemtjänst hade detta resultat kunna redovisas, 
vilket verksamheten planerar att införa under 2018. 
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Rättsäker myndighetsutövning 
Senaste tillsynsbeslutet som kom avseende biståndshandläggning var 2016-11 och avsåg 
huruvida den enskildes rätt att ansöka begränsades eller ej samt huruvida kommunens 
riktlinjer var kända av biståndshandläggarna. Det har ej följts upp  Nuvarande handläggare 
känner till riktlinjerna.  
Utredningsenheten har i inför avslut vid alla förhandsbedömningar och utredningar ett 
medföljande dokument där handläggarna prickar av att handläggningen följer alla moment i 
handläggningspprocessen.  
 
Rätt arvode 
Under 2017 har familjehemsenheten arbetet med avtal och arvoden till 
familjehem. Alla nuvarande avtal ligger inom ramen för SKL rekomendation. 
Även insats kontaktperson har avtal och arvoden som ligger inom norm och 
riktlinje för SKL rekomendationer. 
 
Leverantörer 
Administratör inom avdelningarna stämmer av alla inköp mot avtal samt 
rapporterar till avdelningschef om någon handlat utanför avtal. Denne i sin tur 
kontaktar ansvarig enhetschef.  
 
Inköpskontroll 
Handkassor är genomgådda och stämmer.  
 
Personuppgiftslagen (PuL) 
Reglerna är tillgängliga inom hela socialförvaltningen, finns på vårt intranät. 
 
Förslag till beslut 
 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
 
 
…………………………. 
Lena Dibbern   ……………………….. 
Socialchef   Kenneth Pettersson 
     



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-02-20    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Socialnämndens internkontrollplan 2018  
(SN 2017/213) 
Utifrån Reglemente för internkontroll och tillhörande anvisningar 
har förvaltningen tagit fram ett förslag till intern kontrollplan för 
2018.  
 
Förslaget har föregåtts av en riskanalys av tänkbara kontroll-
momenten. I interkontrollplanen ingår alla kontrollmoment som 
bedömts ha ett riskvärde om minst tio. Dessutom ingår de kont-
rollmoment som obligatoriskt ska ingå i den interna kontrollen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-12 med förslag 
till internkontrollplan för socialnämnden 2018 

 
Förslag till beslut Socialnämnden antar internkontrollplanen för 2018 
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Datum Vår beteckning 
2018-02-12 SN 2017/213 
Ert datum Er beteckning 
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 Socialnämnden 
  

Vår handläggare  
Lena Dibbern  
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Intern kontrollplan 2018 
Socialnämnden återremitterade ett förslag till intern kontrollplan 2018 vid sitt 
sammanträde i december 2017 för ytterligare beredning i presidiet. 
 
Utifrån reglementet för internkontroll och anvisningar till dessa har en risk-
analys av de olika kontrollmomenten genomförts (bilaga 1). I föreliggande 
förslag till plan för 2018 (bilaga 2) ingår alla kontrollmoment som bedömts 
med ett riskvärde på tio eller därutöver. Dessutom ingår de kontrollmoment 
som obligatoriskt ska ingå i den interna kontrollen. 
 
Socialnämndens ledamöter och ersättare har haft tillfälle att påverka den 
bruttolista med kontrollmoment som förvaltningen initialt tog fram inför 
riskanalysen. Den kompletterade listan har redovisats för socialnämndens 
presidium och är den som lagts till grund för riskanalysen.  

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till intern kontrollplan för 
2018. 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef  



Riskanalys för socialnämnden Bilaga 1 

 

1 (2) 
 

Enhet/kontrollområde 
Kontrollmoment 

Sannolikhet 
(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Riskvärde 
(S*K) 

Övergripande 

Delegering * 
- Delegationsordningen är relevant med 

avseende på socialnämndens organisation och 
befattningar m.m. 

 
1 

 
5 

 
5 

Dokumenthantering * 
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är 

tillgänglig och relevant. 

 
2 

 
3 

 
6 

Synpunkter och klagomål 
- Rutinen för synpunktshantering är okänd av 

brukare, anhöriga och personal 

 
4 

 
3 

 
12 

Styrdokument beslutade av SN, KS och KF * 
- Styrdokumenten hålls aktuella o lättillgängliga 

 
4 

 
3 

 
12 

Privat körning av kommunens bilar * 
- Privat körning av kommunens bilar 

 
1 

 
2 

 
2 

Personal 

Inventering bisysslor * 
- Okänd förekomst av bisysslor. 

 
1 

 
1 

 
1 

Arbetsmiljö * 
- Riskbedömningar görs och handlingsplaner 

finns utifrån behov 

 
2 

 
4 

 
8 

Arbetstider 
- Kontroll av arbetstider – för mycket övertid 

 
2 

 
3 

 
6 

Rätt lön *  
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs vid 

frånvaro 

 
2 

 
3 

 
6 

Hot och våld * 
- Rutiner är kända och tillämpas vid behov 

 
3 

 
3 

 
9 

Tillbud och arbetsskador * 
- Rapportering sker enligt fastställda rutiner. 

 
3 

 
3 

 
9 

Belastningsregister 
- Kontroll belastningsregistret 

 
1 

 
3 

 
3 

Könsuppdelad statistik 
- Statistiken är uppdelad 

 
2 

 
5 

 
10 

Förbud att röka på arbetstid  
- Personalens efterlevnad av förbudet 

 
4 

 
3 

 
12 

  



Riskanalys för socialnämnden Bilaga 1 

 

2 (2) 
 

Enhet/kontrollområde 
Kontrollmoment 

Sannolikhet 
(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Riskvärde 
(S*K) 

Verksamhet 

Brandskydd 
- Kontroll av brandskyddsregler och rutiner 

 
1 

 
5 

 
5 

Trygghetslarm 
- Kontroll av svars- och infinnandetid 

 
2 

 
4 

 
8 

Rättssäker myndighetsutövning 
- Uppföljning av tillsynsbeslut 

 
1 

 
5 

 
5 

Ekonomi 
Rätt arvode 
- Rätt arvode till familjehem och 

kontaktpersoner.  

 
2 

 
5 

 
10 

Leverantörer 
- Kontrollera att inköp görs enligt avtal 

 
1 

 
4 

 
4 

Inköpskontroll 
- Redovisningskontroll av kvitton 

 
1 

 
4 

 
4 

Övrigt 
Personuppgiftslagen (PuL), från 25 maj 2018 
General data protection regulation (GDPR) 
- Reglerna i personuppgiftslagen/GDPR är 

tillgängliga.  

 
2 

 
3 

 
6 

 



INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2018    Bilaga 2 
     
 

1 
2018-02-12 

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Övergripande 

Delegering 
- Delegationsordningen är relevant med 

avseende på socialnämndens 
förvaltningsorganisation och befattningar 
m.m. 

5 Komplett genomläs-
ning av delegations-
ordningen 

1 gång/år Förvaltnings-
handläggare 

Förvaltningschef 

Dokumenthantering 
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är 

tillgänglig och relevant. 

6 Komplett genomläs-
ning av befintliga 
planer 

1 gång/år Förvaltnings-
handläggare 

Förvaltningschef 

Synpunkter och klagomål 
- Rutinen för synpunktshantering är känd av 

brukare, anhöriga och personal och tillämpas 

12 Kontroll att rutinen är 
känd och tillämpas 

1 gång/månad Nämndsekreterare Socialnämnd 

Styrdokument beslutade av SN, KS och KF 
- Styrdokumenten hålls aktuella och 

lättillgängliga. 

12 Komplett genomgång 
av samtliga styrdoku-
ment 

2 gång/år Avdelningschefer Förvaltningschef 

Privat körning av kommunens bilar 
- Privat körning av kommunens bilar 

2 Stickprov 1 gång/år Avdelningschefer  Förvaltningschef 

Personal 

Inventering bisysslor  
- Inventering av bisysslor. 

1 Vid utvecklingssamtal 1 gång/år Samtliga chefer Förvaltningschef 

Arbetsmiljö  
- Riskanalyser och handlingsplaner finns 

8 Komplett 1 gång/år Avdelningschef Förvaltningschef 

  



INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2018 

2 
2018-02-12 

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Rätt lön  
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs 

vid frånvaro 

6 Enligt rutin efter varje 
löneutbetalning  

Löpande Respektive chef Förvaltningschef 

Hot och våld 
- Rutiner är kända och tillämpas vid behov 

9 Kontroll att rutiner 
finns och är kända och 
kan tillämpas 

1 gång/år Respektive chef Förvaltningschef 

Tillbud och arbetsskador 
- Rapportering sker enligt fastställda rutiner 

9 Kontroll att rutinen 
tillämpas 

1 gång/år Respektive chef Avdelningschef 

Könsuppdelad statistik 
- Statistiken är könsuppdelad 

10 Kontroll att rutinen 
tillämpas 

1 gång/år Förvaltnings-
handläggare 

förvaltningschef 

Förbud att röka på arbetstid 
- Personalens efterlevnad av rökförbud 

12 Kontroll att rutinen 
tillämpas 

fortlöpande Respektive chef Avdelningschef 

Verksamhet 
Rättssäker myndighetsutövning 
- Uppföljning av tillsynsbeslut 

10 Uppföljning av 
tillsynsbeslut samt 
utförda åtgärder 

1 gånger/år IFO-chef Förvaltningschef 

 
 
Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Risk-
värde 

Metod 
(Hur?) 

Uppföljning 
(När?) 

Ansvarig 
(Vem?) 

Rapport till 

Ekonomi 
Rätt arvode 
- Rätt arvode till familjehem och 

kontaktpersoner.  

10 Stickprov 2 gånger/år IFO- chef Förvaltningschef 
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§  
Svar på revisionsrapport – Uppföljande 
granskning av handläggningsrutiner inom 
individ- och familjeomsorg (SN 2017/210) 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en uppföl-
jande granskning av handläggningsrutinerna inom individ- och 
familjeomsorgen. Granskningen genomfördes under november-
december 2016 men rapporten kom till socialnämnden först i slutet 
av november 2017. 

 
KPMG:s rekommendationer är att 
• Rapporteringen av delegationsbeslut förbättras genom att 

utskottets beslut rapporteras till socialnämnden 
• Rapportering av beslut delegerat till tjänsteman förtydligas i 

meningen att det ska framgå vilket beslut, vilken paragraf 
alternativt punkt i delegationsordningen det delegerade beslutet 
härstammar från 

• Arbetet med att färdigställa ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete prioriteras 

• En uppföljning görs av hur nyanställd personal upplevt intro-
duktionsprogrammet och hur det fungerat för att på så sätt göra 
eventuella förbättringar 

• Utbildning genomförs av nämndledamöter avseende social-
tjänstlagen och regler för delegation. 

 
Revisorerna vill ha svar på vilka åtgärder socialnämnden vidtagit 
sedan granskningen och om det finns ytterligare åtgärder som 
nämnden har för avsikt att vidta med anledning av synpunkterna 
och rekommendationerna. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar. 

 
Beslutsunderlag  Följande rapporter utgör underlag i ärendet: 

• Revisorernas missiv 2017-11-22 jämte tidigare missiv och 
revisionsrapport 

• Socialförvaltningens förslag till svar 2018-02-13 
    



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-02-20   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Förslag till beslut Socialnämnden antar förvaltningens förslag till svar revisorernas 
uppföljande granskning av handläggningsrutiner inom individ och 
familjeomsorgen som sitt eget. 
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Datum Vår beteckning 
2018-02-13 SN 2017/210 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  
 Socialnämnden 
Vår handläggare 
Avdelningschef IFO Åse Björkman 
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Svar på revisionsrapport – Uppföljande granskning 
av handläggningsrutiner inom individ- och 
familjeomsorg 
KPMG gjorde i november och december 2016 en granskning daterad 2017-01-20 
av handläggningsrutinerna inom individ- och familjeomsorgen. Då denna 
revisionsrapport inte inkommit nämnden skickades rapporten ut igen i slutet av 
2017 och kom nämnden till handa 2017-11-29.  
 
Revisorernas rekommendationer är att 

• Rapporteringen av delegationsbeslut förbättras genom att utskottets beslut 
rapporteras till socialnämnden 

• Rapportering av beslut delegerat till tjänsteman förtydligas i meningen att 
det ska framgå vilket beslut, vilken paragraf alternativt punkt i 
delegationsordningen det delegerade beslutet härstammar från. 

• Arbetet med att färdigställa ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete prioriteras 

• En uppföljning görs av hur nyanställd personal upplevt 
introduktionsprogrammet och hur det fungerat för att på så sätt göra 
eventuella förbättringar 

• Utbildning genomförs av nämndledamöter avseendesocialtjänstlagen och 
regler för delegation. 

 
Revisorerna gör nu en uppföljande granskning av vilka åtgärder nämnden 
vidtagit sedan granskningen genomfördes samt om det finns ytterligare åtgärder 
nämnden har för avsikt att vidta med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som framfördes i rapporten. 
 
Nämnden får härmed meddela följande: 
 
Rapporteringen av delegationsbeslut förbättras genom att utskottets beslut 
rapporteras till socialnämnden 
Vid varje nämndsammaträde rapporteras de beslut som fattas av myndighetsut-
skottet sedan föregående socialnämnd.  
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Rapportering av beslut delegerat till tjänsteman förtydligas i meningen att 
det ska framgå vilket beslut, vilken paragraf alternativt punkt i delega-
tionsordningen det delegerade beslutet härstammar från. 
 
I delegationsrapporten över på delegation fattade beslut framgår vilket datum 
beslutet är fattat, vilket lagrum beslutet avser, vem som fattat beslutet, vad som 
beslutats, för vilken period beslutet gäller, vem beslutet avser och orsaken till att 
beslutet fattats.  
 
Arbetet med att färdigställa ledningssystemet för systematiskt kvalitets-
arbete prioriteras 
Arbetet med färdigställande av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
pågår. Processer och rutiner i arbetet på utredningsenheten är framarbetade och 
finns att ta del av på intranätet.  
 
Det finns dock en del svårigheter att hitta dessa och vissa processer/rutiner 
saknas eller inte är uppdaterade. Av detta skäl gavs i april 2017 en utbildning i 
SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ett arbete 
påbörjades också där alla medarbetare inom sitt ansvarsområde har i uppdrag att 
ta fram de processer som saknas och att uppdatera rutiner.  
 
Familjehemsvården, ett område där nämnden har ett särskilt stort ansvar för barn 
som flyttas från sin familj till ett familjehem, var helt i avsaknad av rutiner. Av 
det skälet har familjehemsgruppen tillsammans med en konsult under 2017 
genomlyst alla handläggningsprocesser, riktlinjer, rutiner och avtal. Arbetet är 
färdigställt.  
 
Handläggning av vuxna saknade också processer, riktlinjer samt rutiner. Även 
detta arbete är färdigställt.  
 
Det av nämnden inköpta systemet, Kvalibas, för att förenkla åtkomst, 
användande och uppdatering kom utredningsenheten tillhanda i slutet av 
december. Enheten kommer att ha en kvalitetsdag i mars månad där arbetet 
slutförs och Kvalibas kommer till användning.  
 
Öppenvård och enheten för HVB/Stödboende ensamkommande barn har under 
en längre period haft tillgång till Kvalibas och har kommit längre med 
färdigställandet. 
 
En uppföljning görs av hur nyanställd personal upplevt introduktionspro-
grammet och hur det fungerat för att på så sätt göra eventuella 
förbättringar 
 
Under 2017 rekryterades nio personer till utredningsenheten varav tre var 
timanställda socionomstudenter.  
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En enkät sändes via mail ut till åtta personer. Den nionde personen är för när-
varande tjänstledig och känd mailadress saknas. 
 
Fem av åtta har svarat efter att tre påminnelser skickats ut. Alla svarande tycker 
att den praktiska introduktionen fungerat bra. Alla tycker även att introduktionen 
i arbetsuppgifter fungerat bra men här anger några av de nyanställda förbättrings- 
områden. Tre av de fem svarande har uppgivit att de har en mentor utsedd. Alla 
nyanställda vid utredningsenheten har tilldelats en mentor vilket tydligen inte 
uppfattats av alla. 
 
Det praktiska i introduktionsplanen har fungerat och har inte förändrats. Det som 
behöver upprättas är en beskrivning av hur mentorskapet ska fungera och infor-
mationen om detta ska klargöras både för den nyanställde och för mentorn. Vid 
introduktionen i arbetsuppgifter ska en mer tydlig genomgång av processer, 
riktlinjer och rutiner ske samt information lämnas om hur man hittar dessa. 
 
Utbildning genomförs av nämndledamöter avseendesocialtjänstlagen och 
regler för delegation 
 
Nämnden har ännu inte fått någon utbildning i socialtjänstlag och regler för 
delegation. Då revisionsrapporten inkom till nämnden hade tidigare socialchef 
slutat sin anställning och ny chef var ännu inte på plats varför denna utbildning 
skjutits fram i tiden. Nämnden kommer att få denna utbildning första halvåret 
2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar anta förvaltningens svar på revisorernas uppföljande 
granskning av handläggningsrutiner inom individ och familjeomsorgen som sitt 
eget. 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef    Åse Björkman 























Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-02-20   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut (SN 2018/2) 
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.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Rapport ej verkställda gynnande biståndsbeslut 2018-02-12 
 

Förslag till beslut Socialnämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna. 



1 
 
RAPPORT OM ICKE VERKSTÄLLDA BESLUT, SOM INTE ÄR VERKSTÄLLDA INOM 3 MÅNADER FRÅN BESLUTSDATUM ELLER 
AVBROTTSDATUM  

TILL  SN 2018-02-20 

 

 
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 

  
 
 
 

40 

 
 
 
 

2 

  



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 

  
 
 
 

40 

 
 
 
 

2 

  



3 
 
 

 
Person 

Typ av beslut/ 
Anteckningar  

 
SoL 

 
LSS 

Besluts 
datum 

 
Avbrott 

 
Man 

 
Kvinna 

Person väntar 
Månader Dagar 

 
3 

 
Servicebostad LSS 
I dagsläge finns ingen ledig lägenhet på servicebostadet 
inom LSS. Person har blivit erbjuden att titta på en lägenhet, 
då den personen inte var säkra på om den istället önskade 
en sattelitlägenhet. 
Person meddelar att det är inte någon brådska med att få 
en lägenhet och väljer att vänta på en ledig lägenhet på 
Servicebostaden. 
 

  
 

X 

 
 
15-08-12 

  
 

X 

  
 

29 

 
 

0 
 
 

 
4 

 
Servicebostad LSS 
I dagsläge finns ingen ledig lägenhet på Servicebostaden. 
Person har fått info om det och vill vänta tills det blir ledigt 
på Servicebostaden. 
 

  
X 

 
15-06-23 

  
X 

 
 

 
30 

 
18 

 
5 

 
Gruppbostad LSS 
I dagsläge finns ingen lägenhet på Gruppbostad inom LSS. 
Ett möte är planerat i december månad. Godeman/anhörig 
vill vänta tills det finns ledig lägenhet på gruppbostad. 
 

  
X 

 
16-05-24 

   
X 

 
19 

 
17 

 
6 

 
Kontaktperson, SoL OF, utökning 
Svårt att hitta en lämplig kontaktperson 
 

 
X 

  
17-06-26 

  
X 

  
7 
 

 
17 

  



4 
 
 

 
Person 

Typ av beslut/ 
Anteckningar  

 
SoL 

 
LSS 

Besluts 
datum 

 
Avbrott 

 
Man 

 
Kvinna 

Person väntar 
Månader Dagar 

  
SUMMA: 
 

 
SoL 

3 
 

 
LSS 
3 

 
Beslut 

4 

 
Avbrott 

2 

 
Man 

4 

 
Kvinna 

2 

  

 

 

Sammanfattning:  

Socialförvaltningen rapporterar 4 beslut och 2 avbrott, som inte är verkställda inom 3 månader efter beslutsdatum eller 
avbrott. 

 

Avdelningschef 

Individ- och familjeomsorg 

 

_______________________________ 

Åse Björkman 

2018-02-12 

 

 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-02-20   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken 

 

Sekretessärende. Föredras på sammanträdet. 

 

   
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-02-20   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 
kap 7 § p 1 och 3 

 

Sekretessärende. Föredras på sammanträdet. 
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Socialnämnden 2018-01-23    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Rapportering från kontaktpolitiker 
(SN 2018/3) 
 
 

Eventuella rapporter lämnas vid mötet. 
 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-xx-xx   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2018/8) 

Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2018-01-24, §§ 1-
15. 
 
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse 
görs mot förra året. 
 
Försörjningsstöd  
 
 2017 2018 
 Bifall Avslag Belopp Bifall  Avslag  Belopp  
Januari 84 30 360429 107 78 544512 
Februari 84 31 400475    
Mars 104 42 614095    
April 78 37 408678    
Maj 97 48     
Juni       
Juli       
Augusti       
September 92 60 407403    
Oktober 84 45 471193    
November 97 45 453290    
December 101 78 527864    
 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-xx-xx   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och 

behandlingsbeslut 
Familjerättsbeslut 

 2017 2018 2017 2018 
Januari 5 15 4 16 
Februari 6  9  
Mars 7  5  
April 8  4  
Maj 6  4  
Juni 8  9  
Juli 3  2  
Augusti 3  6  
September 10  5  
Oktober 10  8  
November 9  3  
December     13  1  
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 Färdtjänst 

Antal beslut 
Riksfärdtjänst 

Antal enkelresor 
 2017 2018 2017 2018 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari 6 0 9 0 4 14 
Februari 10 0   6  
Mars 10 0   20  
April 1 1   8  
Maj 10 0   16  
Juni 10 0   25  
Juli 1 0   16  
Augusti 9 0   21  
September 2 0   18  
Oktober 5 0   34  
November 10 0   63  
December 7 1   12  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-xx-xx   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Biståndsbeslut  
 
 Beslut enligt SoL 2017 Beslut enligt SoL 2018 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  48 0 54 2 
Februari  32 4   
Mars  47 0   
April  51 4   
Maj  52 1   
Juni  55 3   
Juli  28 0   
Augusti           43 2   
September 55 1   
Oktober  67 2   
November  70 1   
December  49 1   

 
 Beslut enligt LSS 2017 Beslut enligt LSS 2018 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  2 2 1 0 
Februari  1 0   
Mars  1 3   
April  2 0   
Maj  4 1   
Juni  4 1   
Juli  2 1   
Augusti  2 0   
September 3 1   
Oktober  5 1   
November  3 0   
December  2 2   
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Sammanfattande rapport från socialnämndens 

myndighetsutskotts protokoll 2018-01-24, §§ 1-15. 
 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger meddelandena om delegationsbeslut till 

handlingarna. 



 

 
RAPPORT 

 

 
 
Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott 2018-01-24 §§ 1-15 
 

§ Ärende/delegationshänvisning  Beslut/ 
kostnad 

 Ärenden till myndighetsutskottet – vård och omsorg  

1 Ansökan om korttidsvistelse enligt 9 § punkt 6 LSS – 
korttidsboende 

Bifall tre dygn i 
månaden i ett år 

Kostnad: 3 500 
kr/dygn 

 Ärenden till myndighetsutskottet – ensamkommande  

2 Rapport - Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § 
socialtjänstlagen 

Till handlingarna 

3 Rapport - Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § 
socialtjänstlagen 

Till handlingarna 

4 Rapport - Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § 
socialtjänstlagen 

Till handlingarna 

5 Rapport - Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § 
socialtjänstlagen 

Till handlingarna 

6 Rapport - Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § 
socialtjänstlagen 

Till handlingarna 

7 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – fortsatt placering i 
familjehem 

Avslag 

8 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – Stadigvarande placering 
i nätverksfamiljehem 

Bifall 

9 Bistånd enligt 4 kap § § socialtjänstlagen – fortsatt boende i 
nätverksfamiljehem efter 18 års ålder 

Avslag 

 Ärenden – Barn   

10 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – stadigvarande placering 
i familjehem 

Bifall 

11 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – stadigvarande placering 
i familjehem 

Bifall 

 Ärenden – Vuxna  



 

 
RAPPORT 

 

 

12 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängning av 
behandling mot drogmissbruk 

Bifall förlängning 

2018-01-25-04-11 

Kostnad: 1 150 
kr/dygn 

Avslag bistånd till 
utslussning 

13 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängning av extern 
öppenvårdsinsats på Frizon 

Bifall förlängning 

Kostnad: 990 
kr/dygn 

2018-02-01–03-31 

14 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängning av extern 
öppenvårdsinsats på Frizon 

Bifall förlängning 

2018-02-01-06-30  

Kostnad: 990 
kr/dygn 

 Ärenden – övrigt  

215 Aktuella institutionsplaceringar Till handlingarna 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Socialnämnden 2018-02-20   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Meddelanden 
Inspektionen för vård och omsorg har den 16 januari 2018 beslutat 
avsluta följande ärenden: 

- Tillsyn av stödboendet för ensamkommande barn och unga vid 
Tallåsgården Dnr SN 2017/184 

- Tillsyn med anledning av klagomål från enskild i handläggning 
av ett barn- och ungdomsärende om missbruk. Dnr SN 2017/93 

 

Inspektionen för vård och omsorg har den 30 januari 2018 beslutat 
avluta ärende – Ej verkställt beslut om korttidsvistelse LSS. 
Inspektionen har inte funnit skäl att ansöka om utdömande av 
särskild avgift hos förvaltningsrätten. Dnr SN 2017/108 
  

Enhetschef Marie Norin Junttila har den 10 januari 2018 svarat på 
synpunkt/ansökan om nytt boende. Dnr SN 2018/11 

 

Socialförvaltningen har den 18 januari 2018 återrapporterat till 
Socialstyrelsen hur statsbidraget för stärkt bemanning inom den 
sociala barn- och ungdomsvården för 2017 använts.  
Dnr SN 2018/13 

 

Socialstyrelsen informerar om ett nytt kunskapsstöd – Vägar till 
förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsätt-
ning. Materialet går att ladda ner på: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-10-31 

 
Förslag till beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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