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§  
Information om strategisk plan 
 

 

Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl  
informerar muntligt vid sammanträdet. 
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§  
Information från förvaltningen (SN 2018/7) 

 

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

 

 
Beslutsunderlag  Följande rapporter utgör underlag i ärendet: 

• Individ- och familjeomsorgschefen Åse Björkmans rapport 
2018-05-17 

• Vård- och omsorgschefen Kenneth Petterssons rapport  
2018-05-07 

    
Förslag till beslut Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna. 

 
 



VO-A4-maj nämnd den 7 maj 2018 

 

 

 

Kommentar till ekonomiskt resultat 
Jan-feb tyder på ett litet överskott men mars och april har inte ännu korrekta 
siffror.  
 

Personalnyckeltal Januari 2018-feb 2018 föregående år 
*Frisknärvaro totalt (%) * * 
Män - - 
Kvinnor - - 
*Inga nya siffror framtagna för 2018 
 

Personalnyckeltal januari tom april 2018 föregående år 
Sjukfrånvaro totalt (%) 9,6 11,0 
Män 10,9 8,1 
Kvinnor 8,2 9,7 
 

 

Periodens viktigaste händelser 
-vård och omsorg har flyttat om inom de egna lokalerna. Bistånd sitter på vård och omsorg. 
Verksamhetschef HSL sitter på Södergården och Avdelningschef i kommunhus 
-Semesterplanering chefer samt delegation på nämnd 15/5 
-1/5 ny enhetschef Misteln med ansvar för hemtjänstinsatser Josefina Ackelman Thunholm 
-Återkoppling från arbetsmiljöverkets besök inom äo har kommit. Skriftligt svar senast 31/8 
-Skriftlig återkoppling till arbetsmiljöverket rörande Grindstugan senast 24/5 

Ekonomiskt resultat januari- mars 2018 
avvikelse från budget föregående år prognos helår 
  +-0 

Kommentar till personalnyckeltal 
Den totala sjukfrånvaron fortsätter att gå ner. Aprils siffror kan vara något osäkra eftersom 
frånvaro kan beviljas till ca 19e varje månad.  

Kommentar till kvalitetsnyckeltal 
25% sämsta, 50 % medel, 25 % bästa i Sverige. 
I ordinärt boende har resultatet ytterligare förbättrats för 2017. Vi har nu inga resultat bland 
de 25% av kommunerna med lägst resultat, vilket är mycket positivt! Vi har förbättrat alla 
värden och sänkt kontinuiteten till 15 igen. 

Särskilt boende har inte heller några röda resultat i jämförelse med föregående år. Däremot 
har vi två röda resultat för två nya mätvärden: båda dessa rör upplevt mående. 

När det gäller sammanhållen vård och omsorg har vi ett mycket gott resultat i framkant, 
trots att ett resultat fortfarande är rött. I detta är vi inte ensamma, utan det är i samarbete 
med vårdcentralen. Det innebär att vi inte kan påverka alla resultat fullt ut.  

Den totala bedömningen av resultatet är att vi har en stadig förbättring av vårt resultat varje 
år sedan 2015. 18 resultat av 38 är vi bland de 25% bästa i Sverige, för ordinärt boende har vi 
grönt resultat på 7 av 10! 



VO-A4-maj nämnd den 7 maj 2018 

Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre 2017 
25% sämsta, 50 % medel, 25 % bästa i Sverige. 

Ordinärt boende 2016 2017 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 93 96 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, 
andel (%) 29 40 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förändring av självskattad hälsa, index -12,2 12,0 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel 
(%) 59 63 
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde 16 15 

   Ordinärt boende - Offentlig regi 
 

2017 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - Offentlig regi - bemötande, förtroende 
och trygghet, andel (%) 

 
40,0 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - Offentlig regi - inflytande och tillräckligt 
med tid, andel (%) 

 
63,0 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - Offentlig regi - hälsotillstånd och 
rörelseförmåga, andel (%) 

 
7,3 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - Offentlig regi - helhetssyn, andel (%) 
 

96,1 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - Offentlig regi - svåra besvär av ängslan, 
oro eller ångest, andel (%) 

 
1,8 

   Särskilt boende 2016 2017 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 88 84 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - aktiviteter och känsla av ensamhet, 
andel (%) 46 50 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och 
trygghet, andel (%) 41 48 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - boendemiljö, andel (%) 36 43 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, 
andel (%) 40 53 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - kontakt med personal, andel (%) 57 43 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%) 71 63 
Personer 65+ år i särskilt boende med risk för trycksår grad 1 med ordination av 
tryckutjämnande underlag, andel (%) 60 53 
Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer i särskilt 
boende, andel (%) 79 76 

   Särskilt boende - Offentlig regi 
 

2017 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - Offentlig regi - aktiviteter och 
känsla av ensamhet, andel (%) 

 
50,0 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - Offentlig regi - bemötande, 
förtroende och trygghet, andel (%) 

 
48,4 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - Offentlig regi - boendemiljö, andel 
(%) 

 
43,5 
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Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - Offentlig regi - inflytande och 
tillräckligt med tid, andel (%) 

 
53,4 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - Offentlig regi - hälsotillstånd och 
rörelseförmåga, andel (%) 

 
17,5 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - Offentlig regi - kontakt med 
personal, andel (%) 

 
43,1 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - Offentlig regi - mat och 
måltidsmiljö, andel (%) 

 
63,0 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - Offentlig regi - helhetssyn, andel 
(%) 

 
84,5 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - Offentlig regi - svåra besvär av 
ängslan, oro eller ångest, andel (%) 

 
9,7 

   Sammanhållen vård och omsorg 2016 2017 
Avlidna som före döden fått informerande samtal om att han/hon är döende, andel 
(%) 41 44 
Avlidna som smärtskattats, andel (%) 39 46 
Personer 65+ med frakturer på lår och höft, antal/100 000 inv. 665   
Fallskador bland personer 80+, 3-årsm, antal/1000 inv. 53   
Personer 75+ år i särskilt boende med antipsykotiska läkemedel, andel (%) 1,1 3,1 
Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%) 9,6 6,1 
Personer 75+ år i särskilt boende med tio eller fler läkemedel, andel (%) 19,1 22,4 
Personer 75+ år i särskilt boende med tre eller fler psykofarmaka, andel (%) 5,3 10,2 
Personer 75+ år med hemtjänst med antipsykotiska läkemedel, andel (%) 2,8 2,2 
Personer 75+ år med hemtjänst med olämpliga läkemedel, andel (%) 11,3 4,4 
Personer 75+ år med hemtjänst med tio eller fler läkemedel, andel (%) 26,8 20,9 
Personer 75+ år med hemtjänst med tre eller fler psykofarmaka, andel (%) 5,6 6,6 
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till 
särskilt boende, medelvärde 19   
 



A4 April 2018 
IFO – Utredningsenheten, Arbetsmarknad och försörjning, 
Öppenvårdsenheten, HVB/stödboende EKB. 
 
Särskilda händelser 
Utredningsenheten  
Fortsätter att komma in fler ärenden än vanligt. Detta och ytterligare ett omhändertaget barn 
enl. LVU ökar arbetsbelastningen.  
IFO har fått erbjudande om att hösten 2018 delta i pilotprojekt tillsammans med Rädda 
Barnens utvecklare. Metoden TMO Trauma medveten omsorg riktat mot socialtjänsten är 
under utveckling. 
AoF  
Ärende- och behovsgenomlysning av samtliga ärenden är klar och vi har bildat oss en 
uppfattning av vilka behov verksamheten står inför. Lokaler förbereds för öppning av 
Fritidsbanken, stationskaféet och hamnbodar. Lockmoragruppen för ungdomar har 
utvärderats med högt betyg och deltagande. Antalet dödsboärenden ökar, redan i år har vi 
sju pågående ärenden (jmf 4 ärenden 2017), där flera tar lång tid att utreda. Detta blir på 
bekostnad av handläggningen av det ekonomiska biståndet där utrymmet är knappt. 
Trenden över landet pekar på att antalet dödsboärenden kommer att öka, något vi redan 
känner av. 
 
Öppenvården 
Fortsätter med cafékvällar och utveckling av missbruk och beroende verksamheten. 
 
HVB/Stödboende 
Ytterligare två ungdomar har fått sitt första avslag i asylfrågan. En ungdom har fyllt 21 och 
flyttat till egen boende med stöd av socialt kontrakt.  
 
Personal 
Utredningsenheten  
Rekrytering pågår av enhetschef.  
AoF  
En timvikarie på ekonomiskt bistånd används utifrån nyintroduktion av ny socialsekreterare 
och ett ökat ärendeinflöde gällande dödsbo. 
Öppenvårdsenheten 
Rekrytering av familjebehandlare i slutfasen. 
HVB/Stödboende 
Femtiotalet personer har anmält sitt intresse att sommarvikariera på HVB/Stödboende. Just 
nu arbetar verksamheten med att planera sommarschemat för befintlig personal. En översyn 
genomförs just nu med syfte att minimera vikarietillsättning. 
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§  
Information om projektdirektiv - 
Äldreomsorgsplan (SN 2018/69) 

 
För kommunens äldreomsorg saknas i dagsläget en strategisk plan 
för framtiden. Socialchef Lena Dibbern kommer i dialog med 
kommuninnevånare, politiker och medarbetare att leda arbetet med 
att ta fram en äldreomsorgsplan med sikte på 2035. Direktiv har 
tagits fram för genomförandet av detta arbete.  

 
 
Beslutsunderlag  Följande handling utgör underlag i ärendet: 

• Projektdirektiv daterad 2018-04-25 
    
Förslag till beslut Socialnämnden lägger informationerna till handlingarna. 
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Projektdirektiv för Äldreomsorgsplan 2019-2035 
 
 

Versionshistorik 

Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 

0.1 180425 Lena Dibbern 

Kenneth Pettersson 

Lena Dibbern 

 

 

0.2     

0.3     

1.0      

 
Checklista inför beslut BP1, Bilaga 1 

 

Beslut 
Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller (besluten ska tas av projektägaren) 

Beslut JA NEJ Datum Underskrift: 

Beslut att starta Etableringsfas, BP1     

Beslut att bordlägga projektet. Beslut kan 
inte tas förrän ytterligare information 
presenteras. 

    

Beslut att avveckla projektet.     
Skäl för ett NEJ-beslut: 
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1. Bakgrund, syfte, strategier och mål 
 
1.1. Idé och bakgrund  
En av de viktigaste politiska frågorna i Kungsör, Sverige och Europa är hur samhället ska möta och 
hantera behoven från en växande äldre befolkning. Andelen medborgare 65 år och äldre kommer att 
öka i antal, leva längre och vara friskare med nya krav, behov och förväntningar.  
Äldreomsorgen utgör en dominerande del av den kommunala välfärden och det är viktigt att kvalitén 
på vård och omsorg om de äldre säkras och förbättras. Under kommande år krävs därför såväl 
analyser, breda diskussioner, strategiska beslut, planering och åtgärder för att möta utvecklingen 
på bästa sätt. Kungsör kommun arbetar utifrån ett styrsystem som bygger på målstyrning och 
delaktighet. Styrsystemet utgår från de mål, visioner och uppdrag som beslutats av 
kommunfullmäktige och nämnd, samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål. Den 
politiska visionen och målen för äldrepolitiken ska genomsyra hela äldreomsorgen. För att nå 
måluppfyllelse krävs planering på både kort och lång sikt. För kommunens äldreomsorg saknas i 
dag en strategisk plan för framtiden. Med nuläget som utgångspunkt och hänsyn tagna till de 
förutsättningar vi tror kommer att gälla i framtiden är projektets uppgift att i dialog med 
kommuninnevånare, politiker och medarbetare leda arbetet med att ta fram en äldreomsorgsplan 
med sikte på 2035. Planen tar därmed sikte på en långsiktighet som sträcker sig över ett flertal 
mandatperioder. 
 
1.2. Syfte  
Syftet med projektet är att ta fram en strategisk plan för framtiden som anger mål och inriktning 
för äldreomsorgens verksamheter på kort och lång sikt. En plan som belyser åldersutveckling, 
kommande behov av bostäder och insatser. Men också hur vi på bästa sätt bemöter framtidens 
behov och förväntningar på förändring och förnyelse av våra insatser och arbetssätt till exempel 
via digital teknik, införande av välfärdsteknologi och e-tjänster för trygghet, service och 
delaktighet.  
 
1.3.       Effektmål och nyttoanalys 
Äldreomsorgsplanen blir kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för äldreomsorgens 
utveckling genom att skapa ett både långsiktigt och brett angreppssätt för att styra utvecklingen. 
Detta innebär att planen ska fungera som ett viktigt styrdokument i flera nivåer/perspektiv: 

• För kommunfullmäktige och socialnämnden ska planen ge underlag för att långsiktigt 
arbeta med strategier och vision för framtidens äldreomsorg samt utgöra ett stöd i 
utformandet av åtaganden och ekonomisk planering i närtid (budget). 
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• För förvaltningen ger planen stöd i planerings- och utvecklingsarbete samt verkställande 
av samhällsuppdraget. 

• För utförare av vård och omsorg ska planen både ge en långsiktig inriktning och ett 
tydligt ramverk för den vård och omsorg som Kungsör kommun skall ge. 

• För allmänhet och intressenter ska äldreomsorgsplanen ge information om kommunens 
framtidsvisioner och tankar kring äldreomsorgens utformning. 

 
 
1.4. Projektmål     
Ta fram underlag till en Äldreomsorgsplan för Kungsör kommun (2019 -2035) 
Genom att: 

• Öppenhet, kreativitet och närhet ska genomsyra alla äldreomsorgens verksamheter 
• Kartlägga åldersutvecklingen/befolkningsprognos för kommunen 15-20 år framåt. 
• Kartlägga behov av boende/boenden utifrån antaganden om framtidens utveckling inom 

kommunens äldreomsorg.  
• Fastställa kommunens viljeinriktning/plan för införande av välfärdsteknologi 

inkluderande digitala larm  
• Identifiera utvecklingsområden och strategier att fokusera på 

Exempelvis: 
◦ hälsofrämjande- och förebyggande insatser 
◦ kvalitetsarbete, resultatuppföljning 
◦ teknikstöd 
◦ delaktighet, valfrihet  
◦ samverkan  
◦ kompetensförsörjning, rekrytering 
◦ säkerställa hållbar arbetsbelastning och hälsosamma scheman 
◦ utveckling av matsituationen i Särskilt boende och hemtjänsten enligt 

livsmedelsverkets rekommendationer 
◦ utveckla den äldres självbestämmande och delaktighet i vården och omsorgen 

• Säkerställa bred delaktighet vid framtagandet av planen genom 
dialogmöten/fokusgruppsmöten med innevånare, politiker och medarbetare.  
. 

 
1.5. Förväntat resultat av etableringsfasen 

• Förankring av projektet i nämnd 
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• Organisation och resurser för projektet fastställs 
• Projektledaren tar fram projektplan med detaljerad tids- och aktivitetsplan för projektets 

genomförande. 
• Riskanalys genomförs. 

  
1.6. Målgrupper 
Politisk ledning, tjänstemannaledning, förvaltningens medarbetare, Pensionärs- och 
tillgänglighetsrådet samt kommunens innevånare. 
 
2. Leverans  
Projektet skall leverera en Äldreomsorgsplan för åren 2019-2035 samt ge förslag på publik 
presentation bl.a. via kommunens hemsida. 

 
3. Organisation och bemanning  
                                
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Politisk nivå: 
  Socialnämnden 
  Tjänstemannanivå: 
  Kommundirektörens ledningsgrupp 

  Styrgrupp: 
  Socialförvaltningens ledningsgrupp 

  Projektledare: 
  ?   

 Projektmedarbetare: 
 Administrativ resurs 
 Fokusgruppsledare 
 
 
 
  

  Referensgrupper: 
Vård och omsorgs ledningsgrupp 
Fördelningsgruppen ÄO 
Kostchef/kostverksamhet KPTR 
Fackliga organisationerna 
Kommunal, Vårdförbundet och 
FSA 
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3.3 Bemanningsplan 
 

Namn Uppdrag Antal timmar Period Muntligt 
/Skriftligt 

 Projektledare    

 Vara behjälplig vid 
fokusgrupp 

Anges då 
projektplanen 
färdigställts   

  

 Administrativt stöd, 
boka lokaler, 
beställa kaffe etc vid 
möten 

Anges då 
projektplanen 
färdigställts   

  

 
4. Koppling till andra projekt och verksamheter  
Utgå från kommunfullmäktiges vision, ledord och mål, socialnämndens mål samt fastställd 
värdighetsgaranti. 
 
 
 
5. Tid- och aktivitetsplan  
 
Etableringsfas 

Beslut Aktivitet Kommentar Datum 

 Projektdirektiv Presenteras för ledningsgrupp   

BP1 Beslut att starta 
etableringsfas 

Godkännande av projektdirektiv med 
fastställande av projektorganisation 

 

 Förankring Förankring av projektet i SN:s presidie  

 Förankring Presentation av projektdirektivet för 
Socialförvaltningens utökade 
ledningsgrupp 
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 Förankring Förankring av projektet i social- och 
arbetsmarknadsnämnd 

 

 Förankring Presentation av projektdirektivet i 
kommundirektörens ledningsgrupp 

 

 Framtagande av 
projektplan 

Projektledaren tar fram projektplan med  
tids- och aktivitetsplan för projektet 

 

BP2 Beslut att starta 
genomförandefasen 

Godkännande projektplan. 

 

 

 

 
6. Projektfinansiering 
Projektledning söks som en tillfällig utökning av ramen under 1½ år. 

Aktiviteter som dialog-/fokusmöten, konferenser, studiebesök finansieras via förvaltningens 
befintliga resurser.  

 

 
 7. Kommunikation och dokumentation 
Intern kommunikation i arbetsgrupp på intranätet 
För medarbetare på intranätet 
För medborgare på internet - hemsida 

 

 
.8. Referenser 
Styrsystem Kungsör kommun  
Mål och budget 2019-2021 Kungsör kommun KF och SN 
Strategiskt planeringsdokument 2018 Kungsörs kommun 
Omvärldsbevakning via andra kommuners Äldreomsorgsplaner  
Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer. 
Nya råd om äldreomsorgens måltider sätter individen i centrum 
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§  
Budget, mål och investeringar 2019 – 
flerårsplan 2020-2021 (SN 2018/46) 
Inför budgetramarna 2019-2021 ska styrelser och nämnder redo-
göra för planerade mål och investeringar för de kommande åren. 
 
Kommunfullmäktige har fem övergripande mål som gäller för 
mandatperioden, det vill säga till och med 2018. Det är därför 
för tidigt för socialnämnden att revidera sina mål varför 
målrevidering kommer att ske efter att fullmäktige fastställt 
mål för perioden 2019 – 2022. 
 
Socialförvaltningens planerade behov de kommande åren och 
som påverkar budgetramen, omfattar ökade hyreskostnader, 
volymökningar inom verksamheten samt volymminskning där 
omställningsarbetet inte går i takt med minskade intäkter. 
Även kvalitetsökningar, möjliga effektiviseringar och 
planerade investeringar påverkar ramen. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
- Socialförvaltningens förslag till budget och investeringar 

 
 

Förslag till beslut Socialnämnden ställer sig bakom förslag till budget och 
investeringar för 2019 och flerårsplan för 2020 – 2021 och 
översänder dem till kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktiges vision och ledord 

Vision  
Det mest övergripande dokumentet i kommunen är visionen. Kungsörs kommuns Vision 
2025 lyder:  
 
"Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och 
kreativitet får människor och företag att mötas och växa".  
 
Visionen är ledstjärnan för kommunens organisation.  
 
Kungsörs kommuns tre ledord är: 
 

Öppenhet 
Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med en öppen 
och positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns möjlighet för 
alla att vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling. 

Kreativitet  
I samverkan får vi saker att hända i ett Kungsör där både människor och företag växer.  
I ett kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösningar, i takt 
med omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här tar vi 
tillvara idéer och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och framgång. 

Närhet 
Vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i den lugna orten 
eller på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära till Mälaren, 
natur och frilufsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt attraktiva och 
variationsrika boende i Mälardalen är en styrka där goda kommunikationer gör det 
möjligt att ta tillvara andra städers kvaliteter. 

Verksamhet  
Socialförvaltningens verksamhetsområde är stort. Det består av hjälp och stöd till 
familjer och deras barn och ungdomar, stöd till ensamkommande barn, stöd till personer 
med missbruk eller beroende, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, insatser till personer 
med funktionsnedsättning, arbetsmarknadsfrågor och tillstånds- och tillsyns-
verksamhet. 
 
Nämnden har också ansvar för förebyggande arbete och inom nämndens 
ansvarsområde finns även deltagande i samhällsplaneringen. 
 
Socialförvaltningen har som uppgift att, utifrån individuella behov, stärka och hjälpa 
personer som behöver stöd, vård eller rehabilitering för att de så självständigt som 
möjligt ska klara sin tillvaro.  
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Ledorden öppenhet, kreativitet och närhet ska styra all form av insatser av service och 
vård. 

Utmaningar och uppdrag  
 
Förvaltningsövergripande 
Kompetensförsörjning 
Nästan alla förvaltningens tjänster är svåra att rekrytera och det finns behov av 
sjuksköterskor, socialsekreterare och även undersköterskor. Förvaltningen får i 
uppdrag att arbeta med att öka sin attraktivitet som god arbetsgivare.  
Förvaltningen ska under 2019 redovisa en plan för att få fler heltidstjänster i 
verksamheten. 
 
Sjukfrånvaro  
Förvaltningen har hög sjukfrånvaro. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 
kommunens HR-avdelning vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och därmed 
minska sjukfrånvaron och höja frisknärvaron.  
Vård- och omsorg ges också i uppdrag att planera för mer flexibla och hälsosamma 
scheman med stöd av tekniska lösningar t.ex. TES.  
 
Plan för den framtida äldreomsorgen 
Nämndens och förvaltningens största utmaning för framtiden är att möta den stora 
volymökning som kommer att ske inom äldreområdet. Förvaltningen har redan i 
uppdrag att arbeta fram en plan för hur denna volymökning ska kunna mötas på ett nytt 
och kostnadseffektivt sätt, beslut om planen förväntas under 2018. Inför 2019 blir 
uppdraget att påbörja verkställandet av de åtgärder som beslutas i planen. 
 
Fördjupad samverkan inom KAK 
Kungsörs kommun är i vissa delar beroende av samverkan med grannkommunerna för 
att klara vissa insatser där kommunen är för liten för att på egen hand bygga upp 
resurser eller där samverkan ger mervärde i form av ökad kvalitet och/eller effektivitet. 
Förvaltningen ska fortsätta att i samverkan göra översyn av vilka insatser som 
effektivast sker i en fördjupad samverkan. 
 
Individ- och familjeomsorg. 
Placering av såväl unga som vuxna 
Kostnaderna för placerade barn och vuxna har minskat under 2017 men fortfarande är 
kostnaderna för externa placeringar och insatser stora. Förvaltningen får i uppgift att 
göra en översyn av placeringarna såväl i den öppna vården som för externa placeringar 
och i möjligaste mån reducera kostnaderna. 
 
Ensamkommande barn 
Allt färre ensamkommande barn finns inom förvaltningens verksamhet varför 
förvaltningen får i uppdrag att anpassa verksamheten utifrån behov. 
 
Försörjningsstöd 
Försörjningsstödet kommer troligen att öka med anledning av att relativt många 
nyanlända inte längre får den statliga etableringsersättningen som utgår under två år 
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och inte blivit självförsörjande under etableringsperioden. Förvaltningen får i uppdrag 
att arbeta vidare med den arbetsmarknadsplan som beslutats av den centrala 
ledningsgruppen i januari 2018. Vidare ges förvaltningen i uppdrag att stärka 
samverkan med Integrationsenheten med syfte att så tidigt som möjligt i 
integrationsprocessen stärka de nyanländas inträde på arbetsmarknaden.  
 
Vård- och omsorg 
Äldreomsorg 
Äldreomsorgen har många utmaningar. Den största är att möta de ökade behoven med 
nya, kreativa och effektiva lösningar. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja införandet 
a välfärdsteknologi som ett komplement till de personellt utförda insatserna. 
Förvaltningen ges också i uppdrag att planera effektivt efter införande av ett 
planeringsverktyg. 
 
Hälso- och sjukvårdsenheten 
Allt fler behov av insatser behöver ske i personernas egna hem då utbyggnaden av 
särskilt boende inte kan ske i den takt som behoven ökar. En framtida utveckling kan 
vara att anpassa de särskilda boendena till personer med olika typer av 
demenssjukdomar och möta personer med fysiska funktionsnedsättningar i 
Trygghetsboende och/eller ordinärt boende. Förvaltningen får i uppdrag att 
kompetensutveckla sjuksköterskorna för att kunna möta fler behov av insatser i 
ordinärt boende. 
 
Verksamheterna för personer med funktionshinder 
Idag är gruppboenden och dagliga verksamheter inte indelade efter de boendes olika 
funktionsnivåer vilket försvårar för medarbetarna att erbjuda meningsfull 
sysselsättning och meningsfulla fritidsaktiviteter. Avdelningen arbetar med att utveckla 
verksamheten i denna riktning, ett arbete som ska fortgå under 2019. 

Mål  
 
Kommunfullmäktige har fem övergripande mål som gäller för mandatperioden, dvs. 
t.o.m. 2018. Det är därför för tidigt för socialnämnden att revidera sina mål varför 
målrevidering kommer att ske efter att fullmäktige fastställt mål för perioden 2019-
2022.  

Antaganden om förändringar mot 2018 års budget 
 
Förvaltningen har ännu inte fått uppgifter om nedanstående förändringar 

• Löneökning 
• Ev. hyreskostnadsökningar, mat- och städkostnadsökningar samt övriga 

kostnadsökningar  
Dessa kostnader justeras dock i budget utifrån budgetberedningens beslut varför 
nämnden inte behöver ta hänsyn till detta i nuvarande skede av budgetprocessen. 

 
Behov av tillfällig förstärkning 

• Projektledare äldreplan inklusive införande av välfärdsteknologi 
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Behov de kommande åren som påverkar ramen:  
 
Hyror 

• Ungdomsmottagning – endera hyr socialförvaltningen, efter en 
ombyggnation, en lokal i vårdcentralen. Alternativet är att vi går samman 
med Arboga och Köpings kommuner och erbjuder ungdomsmottagning i 
dessa båda städer vilket torde bli ett billigare alternativ. 

• Medohuset källarvåningen iordningställs för IFO:s behov 
• Etapp 2 Södergården, stambyte och renovering samt utbyte av larm 
• Dubbla hyror etapp 1 Södergården och gamla Tallåsgården 

 
Volymökningar 

• En biståndshandläggare behövs redan från 1 maj 2018. Anledningen är att 
utredningarna enligt Individens Behov I Centrum (IBIC) tar mycket längre 
tid än tidigare utredningar. Dessutom finns idag inte tid för uppföljningar. 

• Utifrån befolkningsökning ökar behovet inom äldreomsorgen med fyra 
personer/år till SÄBO för personer med demenssjukdomar och med 
ytterligare ett par personer/år som har fysiska funktionsnedsättningar. 
Redan från 2019 innebär befolkningsutvecklingen ett behov av utökning av 
personella resurser inom hemtjänsten och hemsjukvården.  Anledningen till 
utökningen av sjuksköterska inom hemsjukvården är för att kunna möta upp 
fler personers behov i ordinärt boende.   

• Heltid som norm innebär en utökning med 36,37 årsarbetare om alla som 
idag har deltid önskar heltid. Oavsett i vilken takt omställningsarbetet ska 
ske kommer övergången till heltidstjänster innebära ökade kostnader under 
en omställningsperiod. På sikt kan detta kostnadsneutraliseras då 
verksamheten behöver förstärkas personellt de kommande åren. 

• Under december 2017 anställdes en arbetsmarknadskonsulent vars uppdrag 
var att från BoU ta emot ungdomar (16-20 år) som riskerar att, eller redan 
har skrivits ut från grundskola/gymnasium. Detta för att motivera dessa för 
återgång till studier i kombination med praktik eller vidare mot arbete. Efter 
cirka två månader blev över tjugo ungdomar aktualiserade och vid en 
genomlysning av målgruppens behov visade det sig att den allra största 
andelen lider av en psykisk ohälsa. Flera av dessa ungdomar har redan 
dokumenterade funktionsvariationer (Aspergers, ADHD, ADD) men många 
har under flera års tid saknat stöd från samhället vilket gjort att deras resa 
mot meningsfullhet just startat. Med en ytterligare tjänst bedöms 
ungdomarnas behov kunna tillgodoses genom ökade tillfällen av 
kontinuerliga träffar som i kombination av motiverande insatser ska bidra till 
att målgruppen kommer vidare och därmed undvika framtida kostnader för 
behandling och ekonomiskt bistånd.  

• Arbetsledare; stadsvårdslag/naturvårdslag/friluftslag.  
Idag finns en 0.75% tjänst som delas med KKTAB utifrån verksamheterna 
Stadsvårdslaget och Naturvårdslaget där det senare förser sig uteslutande 
genom uppdrag från KKTAB. Detta innebär en fördelning på 0,375% vardera 
och är otillräckligt för att hinna arbetsleda deltagarna på ett kvalitativt sätt. 
Det är av särskilt stor vikt om vi som planerat, även startar ett friluftslag som 
ska arbeta på uppdrag av KKTAB och Fritidskontoret. Med en ytterligare 
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arbetsledare kan deltagare i Stadsvårdslaget få ett bättre handledarstöd i sitt 
utförande än idag och härifrån kan även ett Friluftslag skapas. 

• Administratör inom IFO 
En växande arbetsmarknadsverksamhet har inneburit ett växande behov av 
administration. Idag hanterar både enhetschefen, arbetsmarknads-
konsulenterna och en åtgärdsanställd, delar av administrationen. 
Administratören behövs för bl.a. följande arbetsuppgifter statistik, 
månadsrapporter, registreringar och administration av åtgärdsanställda 

• Inom socialpsykiatrin och gruppboendet Lyktan saknar 5 av 6 personer 
arbete/sysselsättning/ daglig verksamhet dagtid. De boendes ålder är i ett 
spann 25-50 år. Personerna har alltså ingen daglig sysselsättning utan finns 
kvar i hemmet. För att möjliggöra att denna grupp får en aktiv och 
meningsfull sysselsättning behöver en verksamhet tillskapas för denna 
målgrupp. Alternativet är att en redan befintlig grupp utökas för att möta 
denna målgrupp. 

• Aktivitetssamordnare för äldre inom ordinärt boende, s.k. dagcentral, och 
inom särskilt boende bör inrättas då forskningen visar att aktiva 
levnadsvanor upp i ålder medför att behov av insatser senareläggs då 
aktiviteter fördröjer flera åldersrelaterade problem. 

• En mycket kostsam placering, 9 000: -/dygn innebär 3 300 tkr/år mycket 
oklart om denna går att finansiera inom nuvarande ram dock redovisade 
enheten ett överskott 2017 varför i alla fall delar av kostnaden kan täckas 
inom befintlig ram. 

• Flera av de flyktingar som lämnar etableringen saknar arbete varför de 
kommer att söka försörjningsstöd. Delar av de statsbidrag som kommunen 
får för sitt flyktingmottagande kanske kan hjälpa till att finansiera detta. 

• Den senaste tiden har IFO fått flera nya och dyra barn och 
ungdomsplaceringar varför prognosen är att en budgetförstärkning behövs 
för detta ändamål.  

 
Volymminskning där omställningsarbetet inte går i takt med minskade intäkter 
 

• Två handläggare, halvtid familjehemssekreterare och halvtid administratör 
finansieras av statsbidrag för ensamkommande barn vilket i allt väsentligt 
upphör med minskat mottagande medan verksamheten kommer att fortgå 
minst tre år till. Omställning av boendeverksamheten kommer också att ske 
varför målet är att under 2019 bara ha en plats för stödboende och hem för 
vård eller boende. 
 

Kvalitetsökningar 
 

• Vissa tjänster kan omvandlas till andra funktioner för att möjliggöra 
effektiviseringar. Det är dels tjänster som idag inte är besatta och där det 
inom andra områden finns större behov av dessa t.ex. nuvarande IT-
samordnartjänst ställs om till en IT- och välfärdsteknologi strateg och 
kvalitetsutvecklare inom IFO till socialförvaltning gemensamt. Detta kan 
verkställas utan ramförändring då den enda skillnaden kommer vara att 
lönerna i visa fall är högre på de omvandlade tjänsterna. 
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• Statliga medel utgår under året till att införa eller utöka storleken på 
habiliteringsersättning. Kungsör har idag ingen habiliteringsersättning då 
denna togs bort i ett tidigare skede då pengar saknades. Kostnaden för 
införande av habiliteringsersättning kommer att uppgå till ca 800 tkr/år. Vi 
ser idag att detta kan finansieras genom omställning av de kostnadsfria 
resorna till daglig verksamhet. 

• Kvalitetsäkra inkontinensskydden 
 
 
Möjliga effektiviseringar: 
 
Flytt från Tallåsgården till Nya Södergården 

• Ytterligare fyra boendeplatser utan att utöka bemanningen 
 
Flyttkarusell 

• Dagverksamhet för personer med demenssjukdom i Ulvesund – hyra 80 
tkr/person och år  

• Skogsudden till Tallåsgården 
• Se över lokaler för daglig verksamhet LSS 

 
 

Ny inriktning 
• Hem i första hand – trygg hemgång till hemtjänst, HSL-beslut för rehabplats 
• Strategisk plan för välfärdsteknik 
• Bemanningsplanering – bryta upp gamla förhållningssätt och planera över 

hela dygnet bl.a. för att möjliggöra aktiviteter på kvällstid 
• Heltid som norm frigör arbetstid som resurspass och minskar behov av 

timvikarier, innebär också höjd kvalitet. Se dock ovan att detta i ett 
inledande skede kräver resurser. 

• Gemenskap i Kungsör utvecklas till fler målgrupper 
• Misteln från serviceboende till Trygghetsboende 
• Kompetensutveckling – möta fler behov hemma mer effektivt 
• Införa Time Care inom HVB för dels för schemaplanering dels för gemensam 

planering av timvikarier tillsammans med VOO 
• Anpassa administrationen efter minskade behov EKB 

 
Investeringar: 
 
Verksamhetssystem/välfärdsteknologi 

• Planeringssystem inom äldreomsorg, typ TES, och nyckelfri hemtjänst finns 
budgeterat 2018 men om detta inte genomförs under året behöver medel 
flyttas över till 2019. 

• Digital signeringslista 
• Journalskåp HSL 
• Välfärdsteknologi – övriga insatser 
• Verksamhetssystem, förlänga nuvarande system till ett KAK-gemensamt 

system kan införas 
• Verksamhetssystem – samordnad upphandling i KAK 
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• Nya larm etapp 2 Södergården – förslag att detta planeras in i samband med 
renoveringen dvs. att KKTAB gör investeringen och att detta påverkar hyran 

• Nya larm IFO 
Diverse  

• Flytt av dörrar, utbytesinventarier m.fl. mindre behov 
 
 

 
Långsiktiga behov efter 2021: 
 
Volymökningar 

• Södergården etapp 3 – hyra samt personella utökningar (35 åa) 
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Förslag till budget och investeringar 
 
Förändringar mot 2018 års 
budget 

Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Projektledare äldreplan 500 000 250 000 0 
Biståndshandläggare 500 000 500 000 500 000 
Arbetsmarknadskonsulent 500 000 500 000 500 000 
Arbetsledare 470 000 470 000 470 000 
Administratör 470 000 470 000 470 000 
Daglig verksamhet psykiatri 470 000 470 000 470 000 
Aktivitetssamordnare 500 000 500 000 500 000 
Omställning administratörer 
EKB 

500 000 250 000 0 

Hyra Nya Södergården 1 800 000 1 800 000 1 800 000 
Hyra Medohuset källare 480 000 480 000 480 000 
Gemenskap i Kungsör, utökad 
verksamhet 

250 000 250 000 250 000 

Utökat försörjningsstöd, ej 
självförsörjande efter 
etableringsperioden; 
flyktingpengar? 

   

Enhetschef utredningsenheten 800 000 800 000 800 000 
Utökning hemtjänst (behövs 
egentligen fyra nya 
boendeplatser/år à 800 tkr) 

1 500 000 3 000 000 4 500 000 

Ny daglig verksamhet, unga psyk 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
Utökade volymer placeringar 1 000 000 0 0 
    
Effektiviseringar    
Hyror minskade kostnader SN 
men finnas kvar i kommunen 

   

Gå ur Ulvesund, demensdagvård -240 000 -480 000 -480 000 
Flytta ihop daglig verksamhet, gå 
ur lokaler i Ulvesund 

-440 000 -440 000 -780 000 

Gå ur Skogsudden, HVB -775 000 -775 000 -775 000 
    
Utveckling av arbetsmetoder för 
att kostnadseffektivisera 

   

Effektivisering nya arbetssätt -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 
Fyra nya platser Nya 
Södergården à 800 tkr 

0 
(-3 800 000) 

0 
(-3 800 000) 

0 
(-3 800 000) 
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Investeringar 
 
VAD 2019 2020 2021 
Välfärdsteknologi 100 000 250 000 250 000 
Förlängning 
verksamhetssystem 

400 000   

Inventarier IFO 
källarvåning, 
reception mm 

250 000   

Nya larm IFO 250 000   
Arbetstekniska 
hjälpmedel 

100 000 100 000 100 000 

Verksamhetssystem  1 000 000  
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§  
Delårsrapport per den 30 april 2018  
(SN 2018/70) 
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsbokslut per 
den 30 april. Uppföljningen visar att det fortfarande finns ett 
mindre utrymme om 68 tkr kvar gentemot budgetramen. Dock 
finns inför sommaren ett läge då kostnader både för ordinarie 
personals semester och sommarvikarier samt ett ökat antal 
placeringar gör det angeläget för förvaltningen att arbeta med att 
effektivisera verksamheten. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förslag till delårsbokslut 

 
Förslag till beslut Socialnämnden godkänner delårsbokslutet. 
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Planering och uppföljningsprocessen i Kungsörs kommun 
Arbetet med mål, resurser och resultat är en process som här exemplifieras i ett årshjul som rullar 
oavbrutet i treårscykler. De nyckelhändelser som sker visas i figurens boxar. I de tre åren pågår 
samtidigt planering framåt och uppföljning bakåt av både kommunens mål, aktiviteter och resurser. 

Mål- och budgetplanering 
I planeringsprocessen ska vi; utifrån uppdrag, sätta mål, göra resursfördelning och aktivitetsplaner. 
Kommunfullmäktige beslutar om vilka mål som ska styra kommunen. Målarbetet påbörjas i mars 
månad, parallellt startar arbetet med rambudgeten. I april fortsätter arbetet med rambudgeten. Här 
formulerar också kommunstyrelsen sina beställningar av tekniska tjänster, service och underhåll till 
de kommunala bolagen. I början av maj lägger kommunstyrelsen fram förslag till budgetramar och 
budgetberedning. Vårens målarbete ska vara klart i juni och kommunfullmäktige fastställer då sina 
mål. Samtidigt fastställs också budgetramar för kommande år (år 1) och ekonomisk plan för 
ytterligare två år (år 2 och 3). Den årliga processen ser något annorlunda ut för bolagen. 
 
Nämnd/styrelse 
Under hösten med början i augusti, är det dags för förvaltning och nämnd att utarbeta nämnd- eller 
styrelsemål, detaljbudget och aktivitetsplanering. När mål är beslutade i nämnd och styrelse i oktober 
finns förutsättningarna för verksamheten att skriva ned sin aktivitetsplanering. I aktivitetsplanen 
anger verksamheten hur de ska arbeta under året för att nå målen. Vilka aktiviteter som ska göras, 
hur det ska genomföras och vem som är ansvarig. 
 
Fastställande av mål- och budget  
I oktober fastställs mål och detaljbudgetförslag av nämnd och styrelse.  
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Kommunfullmäktige fastställer kommande års budget i november. I december ska kommunens 
verksamhetsplaner med målarbete och budget, vara klart inför det kommande året 
 
Uppföljningsprocess  
För att förtroendevalda ska kunna få vetskap om de mål som beslutats kommer att uppnås, måste det 
återkommande ske en uppföljning av resultat i verksamheten. Under uppföljningsprocessen arbetar 
verksamheterna utifrån sina verksamhetsplaner med aktiviteter för att nå mål och förväntade 
resultat.  
 
Uppföljning 
Uppföljning sker löpande under verksamhetsåret synkroniserat med kommunens ekonomiska 
uppföljning. Kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse kan begära uppföljning och prognos när de 
själva önskar under året. Minst vid delårsbokslut 2, tom augusti ska en måluppföljning med prognos 
redovisas till uppdragsgivaren.  
 
Analys 
I februari ska kommunens mål och ekonomiska resultat först följas upp och analyseras och sedan 
sammanställas till årsredovisningen 
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Årets viktigaste händelser 
Förvaltningsövergripande 

• Genomgång av socialförvaltningens styrande dokument pågår 
• En översyn av hyresnivåer i nämndens olika boendeformer har påbörjats 
• Projektdirektiv för att ta fram en äldreomsorgsplan för perioden 2019-2030 har tagits fram 
• Ett arbete med att ta fram förutsättningar för fördjupad samverkan pågår inom KAK och där 

ett flertal områden som med fördel kan ske i avtalssamverkan har tagits fram 
Vård och omsorg 

• Kompetensutvecklingsplan är framtagen och ett av de prioriterade områdena är 
demensutbildning för alla medarbetare och chefer som sker genom webbutbildningar och 
fysisk utbildning genom Demensteamet. 

• Hälso- och sjukvårdsenheten är fullbemannad för första gången sedan 2015. 
• Genomlysning av brukarens behov och insatser under dygnets alla timmar är genomförd. Vi 

fortsätter att nu med att genomföra en mätning av arbetsbelastning. Under hösten kommer 
dessa kopplas samman för att säkerställa brukarens behov kopplat till en jämnare 
arbetsbelastning för medarbetarna.  

• Kartläggning av möjligheter till ett planeringsverktyg i samverkan med KAK till hemtjänsten. 
• Förändring av chefsnivå inom LSS är beslutad. Ny organisation börjar gälla från och med 

september 2018 
• Flytt av Tallåsgården till det nya demensboendet på Södergården genomfördes under april 

månad. Samtidigt bytte verksamheten namn till Lärken. Larmet i nya lokalerna har inte 
fungerat. Flytten för brukarna har däremot gått över förväntan. Verkställande av fyra nya 
demensplatser från slutet av april.  

• Arbetsmiljöverket har ett regeringsuppdrag att granska äldreomsorgen och besökte oss under 
april månad. De brister som upptäcktes berör vissa förtydligande av rutiner och processer. Vi 
ska lämna vårt yttrande ska lämnas senast 2018-08-31. 

• Grindstugan har haft ett turbulent år med vakanta tjänster. Efter anmälan från ett 
skyddsombud besökte Arbetsmiljöverket verksamheten och har begärt yttrande från 
arbetsgivaren senast 2018-05-24. 

• Länsgemensamma riktlinjer samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är 
klara. Intensivt arbete med samverkan för utskrivning i regionen och inom kommunen. 

• Vi har utvecklat samverkansavtalet genom att enhetschef träffar arbetsplatsombud samt 
skyddsombud månadsvis. Dessa möten protokollförs och redovisas på APT.  

• Hopslagning Misteln/Hemtjänst utifrån hemtjänstinsatser planeras från 1 maj. Ny enhetschef 
får extraansvar för planering av hemtjänstinsatser och heter Josefina Ackelman-Thunholm 

• Nämnden har fattat beslut kring att Misteln ska bli ett trygghetsboende. I samband med detta 
upphör servicebostadsbeslut.  

• Tidiga tecken, www.tidigatecken.se, har börjat användas inom LSS som ett 
kartläggningsverktyg för tecken på demenssjukdom.  
 

Individ- och familjeomsorg 
• IFO har under 2017 presenterat behov av fler kontor och samtalsrum. Även 

Ungdomsmottagningen är i behov av lokaler. Frågorna är på väg att få en lösning 
• Utredningsenheten startade nya året med att i samarbete med BOPS (Brottsoffer och 

personsäkerhetsenheten vid polisen) handlägga flera skyddsplaceringar. 
• Två socialsekreterare har påbörjat fördjupade studier i handläggningsmetodik. En kurs har 

inriktning mot barn som upplevt våld i familjen.  
• Personalen vid HVB/Stödboende genomför utbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt.  
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• Personal vid Öppenvårdsenheten har utbildats för att möta upp Socialtjänstens nya ansvar 
gällande spelmissbruk 

• Arbetet för att förbättra samverkan IFO/skolan är pågående med positiv förväntan hos alla 
inblandade. En rutin och blankett för orosanmälan förskola/skola har tagits fram. 

• Utredningsenheten har uppmärksammat ett ökat inflöde av orosanmälningar där föräldrar 
söker stöd i föräldrarollen, vägledning av barn/tonåringar. Oron hos föräldrar handlar om 
nätdroger, databeroende eller effekter av diagnoser. Med anledning av detta arrangerar 
Öppenvårdsenheten temakvällar öppna för alla Kungsörs föräldrar.  

• Den första ungdomen har flyttat ut från HVB/Stödboende till eget boende i Kungsör. 
• Minskat antal Ensamkommande flyktingbarn medför att ny planering för hur verksamheterna 

ska bedrivas. 
• Inflödet av ansökningar Ekonomiskt bistånd är oförändrat. Däremot har konstellationen hos 

familjer som ansöker förändrats, vilket ger merarbete. Fler familjer med många barn där det 
inom familjen skiljer sig om personerna har uppehållstillstånd alternativt ligger i asylprocess 
samt att föräldrarna står långt från arbetsmarknaden, ger effekt längre handläggningstider och 
högre kostnader. 

 

Framtidsperspektiv 
 
Förvaltningsövergripande 
Ny lagstiftning bl.a. Förvaltningslagen som träder i kraft 180701 innebär ökad administration bl.a. 
ska även gynnande beslut efter omprövning efter ett avslagsbeslut tillsändas rätten och motivation till 
det gynnande beslutet ska framgå. Införandet av GDPR innebär också inledningsvis en ökad 
administration.  
 
Den stora utmaningen är att möta den förväntade volymökningen inom vård och omsorg. Även inom 
individ- och familjeomsorgen ser vi en stor ökning av antalet placerade barn och unga samt även 
familjeplaceringar. Förvaltningsledningen arbetar med att hitta nya och mer kostnadseffektiva 
arbetssätt för att kunna möta de ökade behoven. En översyn av organisationens behov av 
funktioner/tjänster pågår därför och ett förändringsarbete för att bemanna med rätt kompetens har 
påbörjats.  
 
Personalförsörjningen är en utmaning då det inom socialförvaltningens verksamhetsområde är brist 
på i princip alla personalkategorier. Det kommer särskilt att bli svårare att rekrytera yrkesroller 
såsom; enhetschefer, undersköterskor, sjuksköterskor, biståndshandläggare, arbetsterapeuter, 
fysioterapeuter med flera. Dessutom är det 50 pensionsavgångar de kommande fem åren.  
 
Vård och omsorg 
Gruppen äldre ökar och det kommer att innebära framtida utmaningar för vård och omsorg. Som 
framgår av tabellerna är det gruppen 80-100 år som står för den största ökningen med 218 personer 
till år 2026. Källa: Statisticon. 
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Personer över 80 år löper en ökad risk (ca en femtedel) att utveckla demenssjukdom. 
 
Åldersintervall 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
65-69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
70-74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
75-79 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
80-84 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 
85-89 8 8 7 7 8 7 8 8 9 9 10 
90-år 11 10 11 10 11 12 12 12 11 12 12 
Behov av 
demensplatser 

28 25 29 29 31 33 33 34 35 36 38 

 
Behov av demensplatser inom äldreomsorgen 
Tabellen visar en prognos över antal personer som har eller kommer att ha behov av att bo på ett 
särskilt boende anpassat för personer med demenssjukdom. Kommunen har idag 20 platser för denna 
kategori och drygt 20 personer utöver detta med demensproblematik i övriga boenden. Vi kan också 
se en ökning på personer med demensdiagnos på vårt korttidsboende samt växelvårdsplatser de 
senaste månaderna.  
 
Under året har verksamheten på Tallåsgården flyttat in i den nya boendeenheten, verksamheten 
kommer att effektiviseras då denna enhet har 20 platser till skillnad mot tidigare 16 med samma 
personalbemanning. Detta kommer att ske så snart vi fått effektivitet i larmfunktionen på enheten.  
 
Differens mellan kapacitet och behov inom äldreomsorgen 
Behovet av äldreomsorg ökar i takt med att andelen äldre i befolkningen ökar. I nuläget har vård och 
omsorg kö bestående av 12 personer med beslut till särskilt boende/servicebostad, två till 
korttidsboendet samt 15 personer utan beslut. Tydligt är att kommunen redan nu behöver fler 
seniorbostäder utan biståndsbeslut. En trend är att de äldre som ansöker om särskilt boende, 
korttidsboende och växelvård har ett mycket mer omfattande behov än innan. Det är tydligt att 
korttidsboendet har personer som stannar länge beroende på att de väntar på plats på särskilt boende. 
Det innebär svårigheter att verkställa mer akuta ärenden på korttidsboendet. Det är en prioriterad 
fråga att se över användningen av korttidsplatser.  
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Farhågan är att brytpunkten då behovet överskrider antal platser redan är här. Vi står inför ett val av 
riktning, antingen utökat särskilt boendeplatser eller möta behoven i det egna hemmet. Det finns risk 
för ökade köer och försämrad kvalitet om vi inte skyndsamt möter detta behov. En ny lag och en 
överenskommelse mellan kommunerna och region Västmanland innebär att handlingstiden minskar 
för vård och omsorg när primärvården skriver ut ”våra” patienter. Kommunen har en skyldighet att ta 
hem brukaren inom tre dagar från utskrivningsmeddelandet vilket innebär ett nytt arbetssätt både för 
sjukhus och kommun. 
 
Brukarens utemiljö och tillgång till dagliga aktiviteter är viktiga utvecklingsfrågor inom 
äldreomsorgen, det visar resultatet från socialstyrelsens brukarenkät och enheternas kvalitetsarbete 
2017. Även nattfasta är en prioriterad fråga, eftersom för lång nattfasta kan orsaka fall, sår och risk 
för undernäring. Ett utvecklingsarbete pågår med regelbundna kontroller kring nattfasta inom 
äldreomsorg. 
 
Hemtjänst och hemsjukvård 
Hemtjänstens brukare och därmed antalet biståndsbeslutade timmar har ökat. Trenden är att ärenden, 
både för hemtjänsten och hemsjukvården, kommer fortsätta att öka kraftigt. Fler och fler personer 
väljer att bo kvar hemma och när våra köer dessutom växer, så kommer vi behöva verkställa fler 
brukare i ordinärt boende. Detta innebär att vård och omsorg behöva utöka personal och troligen 
antalet bilar inom hemtjänst och hemsjukvård. Det blir svårt att hinna med på befintlig 
personalstyrka och det finns en stor risk för försämrad kvalitet. Brukare med mer omfattande behov 
behöver vårdas i det egna hemmet och i samband med det behöver hemtjänst och hälso- och 
sjukvårdsorganisationen mer omfattande kompetensutveckling. 
 
Personer med intellektuell funktionsnedsättning 
Brukare inom LSS har idag en hög medelålder, 53 år och det framtida behovet av traditionella 
gruppbostäder minskar och behov av fler servicebostäder, ordinärt boende i trappuppgång, ökar. 
Ett större utvecklingsarbete behöver genomföras inom området som rör både organisation, 
verksamhet och ledarskap samt erbjuda kompetensutveckling till medarbetarna. På våra bostäder 
med särskild service finns idag ingen tydlig inriktning, det har under åren varit hög prioritet att 
verkställa boendebeslut istället för att matcha brukare med rätt verksamhet. Det finns svårigheter 
med att genomföra ”Rätt brukare på rätt boendeplats” inom området. För att det ska gå att genomföra 
krävs ett omfattande motivationsarbete som kan visa på vinsten för varje enskild brukare gentemot 
gode män. En behovsanpassad verksamhet med tydligare kompetensutvecklingsplan som möter de 
nya behoven främjar en högre kvalitet för våra brukare. En annan vinst är att den totala bemanningen 
i framtiden mer exakt kan anpassas efter verksamheternas omsorgsbehov och säkerställa att 
verksamheten bedrivs på ett hållbart vis. Ett sådant förändringsarbete behöver bedrivas i projektform 
under en längre tidsperiod. 
 
Inom daglig verksamhet behöver också ett mer omfattande förändringsarbete genomföras. 
Verksamheten behöver anpassas utifrån brukarens mål och möjligheter att närma sig den öppna 
arbetsmarknaden. Rent organisatoriskt behöver daglig verksamhet erbjuda verksamhet på tre olika 
nivåer: verksamheter för personer som befinner sig nära den öppna arbetsmarknaden, verksamheter 
för personer som behöver engageras i meningsfull sysselsättning samt verksamheter för personer 
som behöver stimulera sina sinnen och intryck. Det innebär också ”Rätt brukare på rätt plats” som 
kräver ett motivationsarbete i likhet med det för Bostad med särskild service. Därför bör dessa båda 
förändringar samordnas. 
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När den äldre befolkningen öka är det rimligt att anta att antalet äldre med psykisk ohälsa också ökar. 
Samverkan behöver utvecklas både internt inom vård och omsorg och externt. Prognosen är att antal 
boendestödsärenden kommer att öka. Det gäller även yngre personer. 
 
Inom personlig assistans pågår ett större förbättringsarbete rörande kvalitetsledning som kommer att 
pågå hela 2018. Verksamheten kommer också att börja använda sig av bemanningssystemet time 
care.  
 
Biståndshandläggning 
Ett ökat ”tryck” på biståndshandläggning utifrån nya krav och allt fler äldre. Utredningar inför beslut 
kräver mer tid eftersom vi utreder utifrån Individens Behov I Centrum (IBIC). Dessutom är det en 
utmaning för biståndshandläggarna att hinna ompröva de beslut som fattas. 
 
Medarbetare 
Framtiden kräver att vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare och kan rekrytera nya 
medarbetare efter rätt kompetensprofil, både ordinarie och visstidsanställda. Behovet av en väl 
fungerande kompetensutvecklingsplan för hela vård- och omsorg är en förutsättning för att 
säkerställa kompetens utifrån framtida utmaningar.  
 
”Rätt till heltid” är en viktig framtidsfråga men särskilt viktig utifrån framtidens 
rekryteringsutmaningar.  Förutsättningen för att det ska gå att genomföra är ett permanent lokalt 
kollektivavtal om flexibel arbetstidsmodell med timbank. Ett omfattande förändringsarbete behöver 
göras utifrån när vi utför insatserna. Insatserna ska vara styrda av när brukarna önskar att de utförs. 
Parallellt behöver verksamheterna arbeta för att få bort sina ”toppar och dalar” när det gäller insatser. 
I avvaktan på rätt till heltid driver avdelningen Projekt tillgänglig bemanning - Minska 
vikarieanvändandet, både utifrån kostnader och timvikariebrist (ett prioriterat mål kostnad kring 
sjukfrånvaro kommunstyrelsen).  
 
I övrigt prioriterar vård och omsorg att stärka medarbetarskapet, öka frisknärvaron och minska 
sjukfrånvaron hos medarbetarna. 
 
Då antalet brukare med behov ökar inom vård och omsorg behövs antalet medarbetare öka. Ett 
alternativ är att införa teknik som kan stödja och avlasta personalen. Dessa system kostar i inköp, 
men vi skulle kunna spara in denna kostnad i effektivitet och kvalitet istället. Här följer några 
exempel: 
 
TES: Systemet sköter kortfattat planeringen av vem som ska göra vad och personalen får ut färdiga 
scheman för passet exakt vad som ska göras. Detta skulle till exempel göra hemtjänsten mycket mer 
effektiv och vi skulle ha mycket enklare att följa upp våra beslut. Systemet gör även färdig gå-, 
cykel- och körscheman med karta. Kvaliteten skulle öka och systemet skulle även kunna användas av 
alla verksamheter. 
 
Nyckelfri hemtjänst: I dagsläget hanterar personalen 178 nycklar. Dels kommer vi spara mycket tid 
på att inte behöva hämta nycklar, men vi skulle också få in- och utlogg hos varje brukare. Om det var 
ihopkopplat med TES så skulle vi få ett utmärkt underlag för om vi utför de beslut som finns. Detta 
skulle också vara en trygghet för anhöriga.  
 
Elektroniska signeringslistor: Vård och omsorg hade under 2016 över 300 läkemedelsavvikelser. 
Med detta system går det påminnelse till personalen vem som ska ha medicin och skulle den inte ges 
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i tid får sjuksköterskan upp ett meddelande om att medicin till den brukaren inte är given. Detta 
system skulle drastiskt minska läkemedelsavvikelserna.  
 
”Värmesensor”: Inom hemtjänsten är det flertalet som har nattillsyn. Denna nattillsyn innebär att 
brukaren väcks flera gånger per natt. De flesta kommuner väljer då att införa ”Nattro” som innebär 
en kamera, där personal kan gå in och titta på fastslagna tider under natten. Med värmesensor skulle 
vi få minskad störning av brukarens privatliv, då vi inte ser brukaren utan bara värmekällan. Till 
detta går också att koppla ett larm om t.ex. brukaren är tillbaka i sängen inom 30 minuter. 
 
Inom demensområdet finns mängder av tekniska hjälpmedel som skulle kunna lugna en orolig 
brukare. Några exempel är ”Gungstolsterapi”, Musikdockan, ”Robothusdjur” samt fler läsplattor i 
verksamheterna. Läsplattorna kräver ett mer pedagogiskt arbetssätt för att lugna en orolig brukare. 
 
Individ- och familjeomsorg 
Utredningsenhetens utmaningar 
Minska antalet vårddygn 
”Barn som faller mellan stolarna”, ökad samverkan mellan myndigheter 
Fortsatt samverkansutveckling förskola/skola 
Med fortsatt arbete för att ytterligare stärka rättssäkerhet hitta underlättande former för att det 
administrativa arbetet och dokumentationen. 
 
Arbetsmarknad och försörjningsenhetens utmaningar 
Ökade hyreskostnader och större hushåll ger större kostnader för försörjningsstöd och längre 
utredning/handläggning 
Ökat ärendeinflöde för dödsboanmälningar  
Brist på tid för kvalitetsarbete (riktlinjer/rutiner/fortbildning/processbeskrivning) 
Behov av att starta upp handläggning av egna medel, ett arbete där socialsekreterarna hjälper 
personer som inte klarar sin egen ekonomi att fördela sina pengar över månaden, men idag saknas 
resurs för ett sådant arbete. 
Ökat antal personer, särskilt ungdomar 16-24 år, med neuropsykiatrisk problematik ger ett större 
behov av nätverkssamverkan/läkar- och/eller arbetsförmågebedömningar. 
Ökat antal anvisade personer till arbetsmarknadsverksamheten,+168% sedan 2016, med varierande 
behov från Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan/Kriminalvården/SFI kräver ökad kompetens och 
ökade resurser. 
Stort behov av stödfunktion inom administration finns. Administratörens uppgift är 
frånvarorapporter/ekonomiunderlag/fakturering/hantering/avtalsförberedelser och upprättande av 
underlag från Arbetsförmedlingen. 
 
Öppenvårdsenheten utmaningar 
Samverkan inom KAK för att utveckla en gemensam missbrukskedja, även en behandlingskedja för 
barn, unga och deras familjer kan utvecklas i samverkan inom KA. 
 
HVB/Stödboendeenhetens utmaningar 
Framtida hopslagning av verksamheterna 
Frågan hur personalen kan hantera/förhålla sig till att de ungdomar (3-5stycken) över arton år som 
har avslagsbeslut i asylfrågan och som inte har sitt boende ordnat via migrationsverket utan olovligen 
uppehåller sig på Stödboendet. 
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Måluppfyllelse 
Begrepp och definition av styrelse eller nämndmål 
Målen ska samspela med fullmäktigemålen. Antalet mål ska uppgå till maximalt 7 stycken med en 
giltighetstid på 2-4 år. 
Nämnder och styrelser beskriver vilka mål som ska uppnås och när målen ska vara uppnådda utifrån 
givna ekonomiska ramar. Målen ska vara tidsatta och mätbara. De skapas i dialog med förvaltning 
eller bolag.  
Ett mål kan beskrivas med stegvis uppfyllelse; till exempel att en ökning ska ske med 5 procent år 
2017 och med totalt 15 procent till år 2019. 
Utöver de mål som är kopplade till fullmäktigemålen kan nämnder och styrelser formulera specifika 
mål för sitt verksamhetsområde. Totalt antal mål får ej överstiga 7 stycken. 
Beslutsansvar: Nämnd och styrelse. 
Uppföljning och prognos: Till nämnd och styrelse vid minst delårsbokslut 2 samt årlig redovisning 
av resultat och analys i årsbokslut.  
 

Resultatredovisning mål 
Socialnämndens mål 2018 har kompletterats med indikatorer 
Socialnämnden har inte tidigare tagit ställning till vilka mått och indikatorer 
förvaltningen ska redovisa för de beslutade målen. Under april månad fattades beslut på 
följande indikatorer och arbetssätt.  

Mål 1: I socialnämnden verksamheter ska den enskildes upplevelser av 
trivsel, trygghet och delaktighet öka varje år med 2016 som basår  

Mått: upplevelsen ska öka med 2 % 2018 jämfört med 2017. 

Indikatorer för trivsel: 
Särskilt boende: 
1. Andel som är nöjda/mycket nöjda med sitt boende, KKiK 24 
2. Andel som är nöjda med maten, Brukarbedömningen (BB) 
3. Andel som är nöjda med måltidsmiljön (BB) 
4. Andel som är nöjda med boendemiljön (BB) 

a) Trivsam lägenhet 
b) Trevliga gemensamma utrymmen 
c) Trivsam utemiljö 

Hemtjänst: 
5. Andel som är nöjda/mycket nöjda med hemtjänst KKiK 27 
LSS-boenden: 
6. Möjlighet till fritidsaktiviteter efter kl 21,00, KKiK 21 
7. Möjlighet till så många individuellt anpassade aktiviteter som önskas, KKiK 28 
8. Möjlighet att ta emot gäster eftere kl 21.00, KKiK 28 
9. Trivs du hemma? Egen enkät 
Socialpsykiatri: 
10. Trivs du hemma? Egen enkät 
 
Index för trivsel räknas ut genom att summera samtliga resultat och dividera med antalet 
indikatorer. 
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Indikatorer för trygghet: 
Särskilt boende: 
1. Andel som känner sig ganska/mycket trygga med att bo på SÄBO, BB 
Hemtjänst: 
2. Andel som känner sig ganska/mycket trygga med sin hemtjänst, BB 
Socialpsykiatri: 
3. Får du den hjälp du vill ha hemma? Egen enkät 
IFO: 
4. Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad utredning, 

KKiK 29 
LSS-boende: 
5. Hot eller våld mot brukare har inte förekommit på boendet under senaste 

sex månaderna, KKiK 28 
LSS-boende och socialpsykiatri, egen enkät 
6. Bryr sig personalen om dig? 
7. Pratar personalen så du förstår? 
8. Känner du dig trygg med personalen? 
9. Andel som inte du rädd för något hemma? 
 
Index för trivsel räknas ut genom att summera samtliga resultat och dividera 
med antalet indikatorer 

Indikatorer för delaktighet: 
Särskilt boende: 
1. Möjlighet välja när gå till sängs? KKiK 22 
2. Möjlighet välja nät stiga upp? KKiK 22 
Hemtjänst: 
3. Möjlighet välja tid för insats, KKiK 25 
4. Erbjuds välja personal som pratar hemsprå, KKiK 
LSS-boende: 
5. Har möjlighet att planera mat, handla, livsmedel mm, KKiK 28 
Har möjlighet bestämma över vilken mat som serveras, KKiK 28 
6. Får du bestämma om saker som är viktiga för dig? Egen enkät 
Alla verksamheter 
7. Den enskildes delaktighet i utrednings-/genomförande- plan, Egen mätning 
 
Index för delaktighet räknas ut genom att summera samtliga resultat och dividera med 
antalet indikatorer. 
 
Index för målet är en sammanvägning av de tre olika delmålen. 

Mål 2: Antal externa insatser och placeringar ska minska med 2016 som basår 

Mått: placeringarna ska minska med 2 % 2018 jämfört med 2017 
Indikatorer: 
Andel dygn respektive kostnaderna för familjehem, institution/HVB, kontaktfamilj och 
externa öppna insatser, månadsvis rapport på nämnden 
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Mål 3: Frisknärvaron i socialnämndens verksamheter ska öka 

Mått: Frisknärvaron ska öka med 2 % och sjukfrånvaron minska med 2 % 
Indikatorer: 
Statistiken redovisas enhetsvis och med ett index för hela förvaltningen. 

Mål 4: Socialtjänstens insatser förebygger att barn och ungdomar hamnar i ett 
långvarigt beroende av socialtjänst 

Indikator:  
Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning, KKiK 
29 

Mått: Andel ungdomar som inte kommer tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska öka 
med 4 %. 

Mål 5: Socialnämndens verksamheter motverkar utanförskap och arbetslöshet 

Mått: Arbetslösheten ska minska med 2 % årligen med 2016 som bas 

Indikatorer:  
1. Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? KKiK 31 
2. Andel förvärvsarbetande i kommunen, KKiK 30 
3. Andel öppet arbetslösa utan åtgärd 
4. Arbetslösa i arbetsmarknadsåtgärd 
5. Andel arbetslösa i målgruppen utrikes födda 
6. Andel arbetslösa ungdomar 18-24 år 
7. Deltagare som börjar arbeta efter deltagande i AoF 
8. Andel vuxna personer med långvarigt beroende av bistånd 

 

Vård- och omsorg 
 
I vård och omsorgs verksamheter ska den enskildes upplevelser av TRIVSEL öka varje år med 
2016 som basår 
Startvärde 2017 Målvärde2018 Resultat första tertial 2018 Ansvarig 
Index 81 83 På god väg. 

Finns risk för lägre resultat på grund av 
förändringar i verksamhet och lokaler. 
Aktiviteter kommer att genomföras kring 
vår utemiljö och våra allmänna utrymmen 
som brukarna idag uppfattar som mindre 
bra. Misteln kommer i år att redovisas 
som hemtjänst och det kan förändrat 
resultat. 
Inom LSS har ett startvärde tagits fram 
genom den första enkäten med brukarens 
egna bedömning. 

Avd. chef 
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I vård och omsorgs verksamheter ska den enskildes upplevelser av TRYGGHET öka varje år med 
2016 som basår 
Startvärde 2017 Målvärde2018 Resultat första tertial 2018 Ansvarig 
Index 78 80 Påbörjat. 

Rutin/manual framtagen för 
kontaktpersonal om hur trygghet ska 
säkerställas i genomförandeplanen.  
Genomlysning pågår just nu. Detta är ett 
långsiktigt arbete att förankra en 
värdegrund hos alla medarbetare  

Avd. chef 

 
I vård och omsorgs verksamheter ska den enskildes upplevelser av DELAKTIGHET öka varje år 
med 2016 som basår 
Startvärde 2017 Målvärde2018 Resultat första tertial 2018 Ansvarig 
Index 63 65 På god väg. 

Fokus har varit att säkerställa delaktighet 
i genomförandeplan, men indikatorerna är 
mer riktade mot utförandet av insatserna. 
Utvecklingsområde blir att förankra ett 
större värdegrundsarbete kring hur 
insatser planeras. Då mätningen redan är 
genomförd för 2018 kommer inte vårt 
arbete att kunna ge resultat under detta år.  

Avd. chef 

Frisknärvaron i socialförvaltningens  verksamheter ska öka och sjukfrånvaron minska med 2 % 
varje år med 2016  som basår. Frisknärvaron ska öka med 2 % och sjukfrånvaron minska med 2 
% 
Startvärde 2016 Målvärde2018 Resultat första tertial 2018 Ansvarig 
Frisknärvaro 63% 
Sjukfrånvaro 9,6 

65 % 
7,6 

På god väg. 
Frisknärvaron är 70 % och 
sjukfrånvaron 8,1 %. Vi fortsätter med 
våra aktiviteter kring frisknärvaro samt 
har ett nära samarbete med HR kring 
sjukfrånvaro.  

Avd. chef 

Individ- och familjeomsorg 
 
Socialnämndens verksamheter motverkar utanförskap och arbetslöshet 
Minska med 2 % med år 2017 som basår. 
Startvärde 2017 Målvärde2018 Resultat första tertial 2018 Ansvarig 
11,3 % 9,3 % Inte uppfyllt, 10,6 % arbetslösa. 

Arbetsmarknad och försörjning har idag 
ca 100 pers, jämför 26 pers 2016, 
inskrivna på åtgärd vilket kan tyckas 
utgöra cirka en fjärdedel av de arbetslösa. 
Dessvärre är ca 60 personer av dessa inte 
längre inskrivna på Arbetsförmedlingen 
av olika skäl och dessa skäl arbetar vi 
varje dag med att förtydliga vilket kräver 
både resurser, kompetens och samverkan. 
Vi arbetar idag med resultatet av många 
års passivt arbetsmarknadsarbete och kan 
inte direkt påverka arbetslöshetssiffran i 

Enhetschef AOF 
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den utsträckning vi önskar.  
Frisknärvaron i socialförvaltningens verksamheter ska öka varje år med 2016 som basår. 
Frisknärvaron ska öka med 2 % och sjukfrånvaron minska med 2 % 
Startvärde 2016 
Sjukfrånvaro 

Målvärde2018 Resultat första tertial 2018 Ansvarig 

2016 4,5 % 
 

2,5 % På god väg. 
IFO har fortsatt hög frisknärvaro. Måttet 
inte uppföljt per 180431. 
Sjukfrånvaron 2017 8,3 % och 2018 5,2 
%. 
Sjukfrånvaron jan-april 2018 har en topp 
februari mars då flertalet av medarbetarna 
insjuknade i influensa. En medarbetare 
har varit långtidssjukskriven men är nu 
åter i tjänst 50 %. 

Avd. chef 

 
Antal externa insatser och placeringar ska minska med 2016 som basår 

 
 

Nr. 

 
 

Text 

 
Jan-April 

2017 

 
Jan-April 

2018 
 
1. 

 
SiS - Vuxna 

 
0 

 
0 

 
2. 

 
HVB -Vuxna 

 
37 

 
384 

 
3. 

 
Familjehemsvård - Vuxna 

 
122 

 
120 

 
4. 

 
Öppen vård - Vuxna 

 
566 

 
323 

 
5. 

 
SiS – Barn  

 
0 

 
0 

 
6. 

 
HVB - Barn 

 
30 

 
0 

 
7. 

 
Familjehemsvård - Barn 

 
1291 

 
1089 

 
8. 

 
Öppna insatser - Barn 

 
0 

 
0 

 
9. 

 
Internat LSS - Barn 

 
363 

 
480 

  
SUMMA 

 
2409 

 
2396 

Antal dygn för alla placeringar i period jan – april 2018 är 1 % mindre, jämfört med samma period 
2017. 
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 Basår 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Differens 
Antal vuxna i  25 15 10 - 15 
Barn och unga (ej 
familjehem) 

12 1 7 - 5 

Familjehem barn och 
unga 

 8 12 + 12 

 

Patientsäkerhetsmål 
Socialnämnden har under mars månad 2018 fattat beslut om ett antal mål för patientsäkerhetsarbetet. 
Det är första gången nämnden fattar beslut om mål på detta sätt varför det första året till delar 
handlar om att ta fram ett startvärde. 
 
Patientsäkerhet 
Få en bild av patientsäker-hetskulturen i vård och omsorg 2019 
Startvärde 2018 Målvärde2018 Resultat första tertial 2018 Ansvarig 
Startvärdet ska 
tas fram 

 På god väg. 
Planera genomförande av mätning av 
patientsäkerhetskulturen under 2019, inte 
påbörjat. 
MAS deltar på APT en gång per enhet 
under 2018 med rubriken ”Hur hänger allt 
ihop?” Delvis uppfyllt 
 
 

MAS 

 
Palliativ vård 

1. Avlidna utan trycksår 90 % 
2. Avlidna där munhälsa dokumenterats sista veckan i livet 100 % 
3. Avlidna med validerad smärtskattning 

Startvärde 2018 Målvärde2018 Resultat första tertial 2018 Ansvarig 
1. 87 % 
2. 21 % 
3. 57 % 

90 % 
100 % 
100 % 

87 % 
91 % 
55 % 
Aktiviteter som pågår är att personal ska 
genomgå en webutbildning i palliativ vård 
 
 

MAS 

Sårvård 
1. Minska antalet trycksår till < 5 
2. Svårläkta sår ska vara diagnostiserade 100 % 
3. Antal personer som ansvarar för såromläggning ska vara 1-2 st i minst 75% av fallen  

Startvärde 2018 Målvärde2018 Resultat första tertial 2018 Ansvarig 
1. 16 sår, 9 

personer 
2. 67 % 
3. 67 % 

4 
 
100 % 
75 % 

16 sår, 9 personer 
67 % 
67 % 
Aktiviteter som pågår är att kvalitetssäkra 
mätmetoderna, förbättra dialogen med 
vårdcentralen och att tydliggöra 
uppdraget för undersköterskor med extra 
utbildning i sårvård. 
 

MAS 
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Hygien 
1. Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 
2. Minska antalet antibiotikabehandlade urinvägsinfektioner hos brukare utan KAD 

Startvärde 2018 Målvärde2018 Resultat första tertial 2018 Ansvarig 
1. PPM BHK 2016 
Samtliga steg 28% 
(riket 51%) 
Desinfektion före 
43% (riket 67%) 
2. 1,8% på särskilt 
boende 

 

100 % 
 
 
 
 
Minska  

Aktiviteter som pågår är att alla enheter 
gör egenkontroller varje månad och 
diskuterar resultatet 
Underlivshygien 
Handhygien hos brukarna 
Vätskebalans hos brukarna 
 
 

MAS 

Fall 
Minska andelen fall på natten 
Startvärde 2018 Målvärde2018 Resultat första tertial 2018 Ansvarig 
Totalt antal fall är 
2017 var 591varav 
256 eller 43 % 
mellan 21-06 

Maximalt 42 % 36 % 
Aktiviteter som pågår är att minska 
olämpliga läkemedel vid behov på natten 
Öka aktivitet dagtid 

MAS och EHC  

Nutrition 
Nattfastan ska vara mindre än 11 timmar 
Startvärde 2018 Målvärde2018 Resultat första tertial 2018 Ansvarig 
Mellan 13, 16 
timmar och 10,21 
timmar 
(Södergården) 

Maximalt 11 
timmar 

Aktiviteter som pågår är att genomföra 
nattfastemätning på alla enheter med 
avsikt att vidta åtgärder 
 

MAS och EHC  

Inkontinens  
Startvärde 2018 Målvärde2018 Resultat första tertial 2018 Ansvarig 
Ingen 
riskbedömning 

20 riskbedöm-
ningar på blåsdys-
funktion 

1 riskbedömning 
Aktiviteter som pågår är intern utbildning 
 

MAS och EHC  

Suicidprevention 
Startvärde 2018 Målvärde2018 Resultat första tertial 2018 Ansvarig 
Ingen har 
utbildning i att 
upptäcka tecken på 
psykisk ohälsa 

Minst 1 personal på 
samtliga 
vårdenheter ska gå 
utbildning i att 
kunna upptäcka 
tidiga tecken på 
psykisk ohälsa och 
risk för suicid. 

Aktiviteter som pågår är utbildning 
via lärcentrum 
 

EHC  

Läkemedel 
Startvärde 2018 Målvärde2018 Resultat första tertial 2018 Ansvarig 
275 st Minska 

läkemedelsavvikelserna 
50% 

121 stycken 
Aktiviteter som pågår är att planera för 
digitala signeringslistpr 

VOO-chef och 
MAS 

 
Analys målarbete 
Socialnämnden beslutade i april månad om vilka indikatorer förvaltningen ska följa och redovisa för 
måluppfyllelse. Flera av dessa återfinns i nationella mätningar som redovisas en gång årligen. Vi har 
inför delårsbokslutet därför i de flesta fall redovisat startvärdet på de indikatorer nämnden beslutat 
om. I de fall vi kunnat så har vi redovisat resultat för första tertialen 2018. 
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Det pågår en mängd olika aktiviteter för att nå de beslutade målen. Vad gäller en del mål är vi på god 
väg att nå måluppfyllelse medan det för andra mål är längre väg kvar.  
 
För första gången har nämnden beslutat om patientsäkerhetsmål. Vad gäller dessa mål är de flesta av 
sådant slag att vi själva följer upp dem varför vi för de flesta av målen kan redovisa de resultat som 
uppnåtts under första tertialen. 
En bättre analys av måluppfyllelse kommer att lämnas i samband med delårsbokslutet augusti. 
 

Personalredovisning 
 
Förvaltningsövergripande 
Ny socialchef har anställts från 180106. 
Vår MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, har sagt upp sin anställning till 180831. Från 180901 
kommer vi inom ramen för fördjupad samverkan att ha gemensam resurs med Arboga. 
 
Vård- och omsorg 
Tertial 1 Totalt Män Kvinnor 
Tillsvidareanställd personal april 273 23 250 
Deltid % 57,1 65,2 56,4 
Heltid % 42,9 34,8 43,6 
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad % 87.8 84,9 88,0 
Medelålder 46,3 41,0 46,8 
Sjukfrånvaro % jan-april 9,9 10,9 8,2 
Frisknärvaro % 70   
Kommentar till personalnyckeltal 
Förändringar som skett sedan årsbokslutet 2017 är: 
• Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden har gått ner från 88 % till 87,8 % under april månad. 
• Sjukfrånvaron har gått upp 0,11 % sedan årsskiftet men är 1,4 % lägre än tertial 1 2017. 
• Frisknärvaron har gått upp 7 % sedan årsskiftet 
• Det är ett fåtal män som arbetar inom vård och omsorg, 23 stycken, en mer har tillkommit 

sedan årsskiftet. Denna man arbetar inom äldreomsorgen, så nu finns det totalt 7 män inom äo. 
Behovet av fler män som arbetar inom äldreomsorg är en viktig framtidsfråga. 
 

Vikarieanvändning-Projekt tillgänglig bemanning 
Syftet är att minska användningen av timvikarier och öka samarbetet mellan verksamheterna. Vi 
arbetar aktivt med att kunna lösa frånvaro med hjälp av ordinarie personal istället för en timanställd. 
Vi har sett en minskning motsvarande 6 årsarbetare i snitt 
 
Individ- och familjeomsorg 
Ny enhetschef för Öppenvården är Johnny Östergren. Johnny har arbetat i Öppenvården som 
behandlare sedan april 2017. Rekrytering pågår för närvarande av Familjebehandlare. 
 
Utredningsenhetens tre timanställda socionomstudenter har tagit examen och börjar arbeta heltid 
under januari.  
Rekrytering av enhetschef för utredningsenheten pågår. 
En socialsekreterare har påbörjat åtta månaders föräldraledighet. 
En medarbetare har sagt upp sig som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. Flera sökande till 
tjänsten och ny handläggare är på plats sedan slutet av april.  
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Efterträdare på tjänsten som Enhetschef Ensamkommande Barn är inte tillsatt med anledning av den 
snabba minskningen av ungdomar kommunen ansvarar för. Istället har en föreståndare för båda 
verksamheterna utsetts. Emelie Holmgren, Tallåsgården har bytt roll från handledare till 
föreståndare. 
 
En personal vid Skogsudden har i samråd med arbetsgivaren avslutat sin tjänst i kommunen. 

Jämställdhetsarbete 
Nämnden har vid ett sammanträde fått information av personalchefen om regelverk och övergripande 
jämställdhetsarbete. Vid sammanträde i september kommer vår MAS, medicinskt ansvariga 
sjuksköterska, att redovisa Hälso- och sjukvårdsorganisationens arbete i könsuppdelad statistik. 
Utifrån denna redovisning kommer sedan förvaltningen att få i uppdrag att utveckla verksamheten att 
bli mer jämställd.  
 

Miljöarbete 
Socialnämnden bedriver miljöarbete via sitt naturvårdslag. 

Resultatredovisning ekonomi 
 
Sammanfattande prognos 
Utfall tom april är 76 568 560 kr att jämföra med budget på 76 636 667 kr, detta betyder att 
ekonomin för närvarande är i balans. 
 
De verksamheter som idag visar underskott är 
Placeringar vuxna -400 tkr 
Personlig assistans -1 500 tkr 
Daglig verksamhet -740 tkr 
Gruppbostäder -800 tkr 
Dessa underskott balanseras upp av överskott inom andra verksamheter. 
 
Socialförvaltningen har en tuff ekonomisk situation i dagsläget. Uppföljningen per sista april visar att 
det fortfarande finns ett mindre utrymme kvar. Vi står dock inför sommaren då vi har kostnader både 
för ordinarie personals semester och sommarvikarier samt ett ökat antal placeringar som tillsammans 
gör det dock mycket angeläget att förvaltningen arbetar med att effektivisera verksamheten   
 
Vård- och omsorg 
Det är svårt att prognostisera utfall på årsbasis då resultat för årets första fyra månader saknas. 
Anledningen är att kommunen bytt ekonomisystem. 
 
Det som är känt är att vård och omsorg haft ökade kostnader på en gruppbostad inom LSS samt på 
vårt demensboende. Detta borde kompenseras av minskade kostnader inom personlig assistans. Vi 
har också kännedom om en dyrare placering som beräknas komma från juni. Detta kan till viss del 
kompenseras med effektivisering kring bemanning. 
 
Prognosen på helår är en budget något i underskott, även om det är något osäkert då utfall saknas. Vi 
kommer göra åtgärder redan nu. 
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Vi har under perioden inte utökat bemanning utöver budget. I nedanstående tabell redovisas 
nyckeltal som tyder på att vi minskat våra kostnader i jämförelse med januari månad: 
 

 
 
När det gäller bemanning med timvikarier så har vi minskat nästan 1000 timmar i snitt/månad även i 
jämförelse med förra året. Detta motsvarar ca 6 årsarbetare i snitt, där vi istället bemannat upp med 
ordinarie personal på passet med frånvaro. 
 
Vi kan också se en ökad kostnad för våra hyror utöver den budget vi fått för året. 
Budget för internränta saknas också.  
 
Individ- och familjeomsorg 
Antalet placeringar har ökat under hela perioden. Främst barn och ungdomar med behov av 
familjehemsplacering. Men även skyddsplaceringar, enskilda individer, förälder med barn samt 
skyddsplacering av hel familj (14 totalt), vilka är kostsamma och har ökat jämfört med samma period 
året innan (0 skyddsplacerade). En kortare mor/barn placering för bedömning av föräldraförmåga har 
skett. 
Ett skäl till ökning kan vara effekten av ett tydligare utåtriktat arbete vilket medfört en ökning av 
antalet orosanmälningar barn som riskerar fara illa (under perioden 114st jmf tidigare år ca 40). 
Handläggarna har i och med det uppmärksammat ärenden där vårdnadshavare varit helt oförmögna 
att ta ansvar för mindre barn samt ärenden med barn från tio år och tidig ungdom med flera 
neuropsykiatriska diagnoser, där situationen i hemmet och skolan långvarigt varit ohållbar och IFO 
med sista handsansvaret nu får stå för en placering. Två omhändertagande enligt LVU har inträffat 
under perioden, medan övriga placeringar är enligt SoL. 
Brist på ”egna” familjehem jour och stadigvarande (en situation som även råder nationellt) innebär 
att konsulentstödda hem måste anlitas, vilket ger höga kostnader. Både i kostnader för boende, 
omvårdnad och övriga omkostnader, men även kostnader för övertid då medarbetarna måste göra 
längre resor vid placering och uppföljning. 
En familj (fem personer) och en enskild individ bedömdes behov av skyddsplacering via Brottsoffer 
och personsäkerheten (BOPS) vid polisen. I dessa fall står socialnämnden för placeringen och 
kostnaderna. Familjen har nu återgått till hemmet, medan den enskilda individen fortfarande bedöms 
ha behov av skydd från att återvända till Kungsör. 
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Placering av vuxna med missbruksproblematik har inte haft någon anmärkningsvärd ökning. 
Onödiga kostnader finns då ”hemgångsklara” individer inte kan avsluta sin placering med anledning 
av brist på bostad och placeringsdygn blir därav fler än förväntat. I några ärenden handlar det om 
mer än sex månader. Dock bedömer personal på Öppenvården att deras insats inte räcker till och fler 
personer har behov av extern vård via behandlingshem. 
Bemanning 
IFO som helhet har klarat sin bemanning. Inga konsulter har anlitats för att handlägga ärenden. 
Öppenvårdsenheten rekryterar familjebehandlare, men tjänsten har inte tillsats under första perioden. 
HVB/Stödboende deltar i utbildning vilket medför en hög vikariekostnad. Situationen med färre 
ungdomar gör dock att personalen mellan våra två boenden kan täcka kortare vikariebehov vid 
exempelvis sjukdom. 
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Socialnämnden 2018-05-24   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Ettapp 2, renovering av gamla Södergården 
(SN 2018/71) 
Socialförvaltningen har inhämtat två förslag till renovering av 
Södergården för nämnden att ta ställning till. Det ena förslaget 
innebär bara ett stambyte och ytskiktsrenovering medan det andra 
dessutom innebär att smärre justeringar av boendet görs för att 
minska en av boendeenheterna till att vara anpassade efter dagens 
krav på småskalighet. 
 
Socialförvaltningen förordar det senare förslaget som innehåller 
smärre förbättringar, genom att den ena boendeenheten delas till 
två enheter vilket innebär ca 10 lägenheter per boendeenhet. En 
korridor sätts upp, i och med detta delas det nuvarande matrummet 
av varför ett personalrum behöver flyttas för att möjliggöra en 
tillräckligt stor matsal i den ena boendeenheten. 

 
 
Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-17  
 



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
18-05-17  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Socialnämnden 
  
Vår handläggare  
Lena Dibbern 
Socialchef 
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Etapp 2, renovering av gamla Södergården 
 
Vi har inhämtat två förslag till renovering av Södergården för nämnden att ta 
ställning till. Det ena förslaget innebär bara ett stambyte och ytskiktsrenovering 
medan det andra dessutom innebär att smärre justeringar av boendet görs för att 
minska en av boendeenheterna till att vara anpassade efter dagens krav på 
småskalighet. 
 
Det förslag som förvaltningen förslår är det som innehåller smärre förbättringar. I 
detta förslag är den ena boendeenheten delad till två enheter vilket innebär ca 10 
lägenheter per boendeenhet. Det innebär att en korridor sätts upp. I och med detta 
delas det nuvarande matrummet av varför ett personalrum behöver flyttas för att 
möjliggöra en tillräckligt stor matsal i den ena boendeenheten.  

 
Båda förslagen innebär att man går in under fastigheten och gör stambytet. Det 
finns säkerställt att det finns både företag och rörmontör med erfarenhet av 
sådant arbete. Stambytet kan ske med start i september, givet förutsättningen att 
socialnämnden kan fatta beslut på sammanträdet i maj. Stambytet kommer att ta 
mellan 9-12 månader. Stambytet finansieras av KKTAB och kommer inte att 
påverka hyresnivån i fastigheten. 
 
Ytskiktsrenoveringen inklusive smärre förändring kan ske parallellt med att 
stambytet sker. Eftersom KKTAB valt denna metod för stambytet innebär det låg 
påverkan på de boende varför evakuering inte behöver ske p.g.a. stambytet. Dock 
innebär ytskiktsrenoveringen att ett flertal hantverkare vistas i lokalen varför vi 
p.g.a. detta behöver evakuera delar av lägenheterna under renoveringen. Vi 
kommer att använda korttidsavdelningen som evakuering och flytta 
korrtidsavdelningen till Tallåsgården. 
 
Prisförslag inklusive hyreshöjning på etapp 2 förslag 2 kommer oss tillhanda 
innan torsdagens sammanträde. Det preliminära förslaget till hyreshöjning 
innebär en ökad hyresnivå på ca 400 tkr/år.  
 
Förvaltningen förslår som ovan nämnts detta alternativ. Beslutsförslag inklusive 
uträknad hyreshöjningsnivå meddelas senast på sammanträdet men innebär att 
socialnämnden beslutar att acceptera en hyreshöjning på ca 400 tkr/år vilket 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

möjliggör för kommunstyrelsen att fatta beslut om att KKTAB kan göra den 
investering som behövs för att iordningställa etapp 2, renovering av gamla 
Södergården.      
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef  
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Socialnämnden 2018-05-24  10 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Dataskyddsinspektionen, dataskyddssamordnaren och 
akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Förordnande av dataskyddsombud  
(SN 2018/45) 
I gällande förbundsordning för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund ska förbundet tillhandahålla en för 
förbundsmedlemmarna gemensam specialistfunktion som 
personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PuL).  
 
Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftslagen och ersätts av 
dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att uppdraget som 
personuppgiftsombud upphör och att respektive personuppgifts-
ansvarig myndighet (nämnd, bolag, förbund) ska utse ett 
dataskyddsombud.  
 
Dataskyddsombudets uppgifter är mer omfattande än 
personuppgiftsombudets, bland annat ställs större krav på kontroll 
av dataskyddsförordningens efterlevnad. Initialt krävs också stora 
insatser för att säkerställa att samtliga personuppgiftsansvariga 
anmäler sina personuppgiftsbehandlingar till dataskyddsombudet. 
Kommuncheferna i Köping, Arboga och Kungsör samt 
förbundschef har enats om att föreslå kommunernas gemensamma 
IT-strateg Per Wadlin som dataskyddsombud för Köpings, 
Arbogas och Kungsörs nämnder, bolag och förbund. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2018-05-03 

 
Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att: 
 
 – entlediga Ann Karlsson, Västra Mälardalens Kommunalförbund, 

som personuppgiftsombud, 
 

 – förordna Per Wadlin, Köpings kommun, som dataskyddsombud, 
 
 – anmäla beslutet till Dataskyddsinspektionen samt 
 
 – besluten gäller från 2018-05-25 då dataskyddsförordningen 

ersätter personuppgiftslagen. 
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Datum Vår beteckning 
2018-05-03  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Socialnämnden 
  
Vår handläggare  
Lena Dibbern  
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Förordande av dataskyddsombud 
I gällande förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund ska 
förbundet tillhandahålla en för förbundsmedlemmarna gemensam 
specialistfunktion som personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PuL).  

Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftslagen och ersätts av 
dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att uppdraget som 
personuppgiftsombud upphör och att respektive personuppgiftsansvarig 
myndighet (nämnd, bolag, förbund) ska utse ett dataskyddsombud.  

Dataskyddsombudets uppgifter är mer omfattande än personuppgiftsombudets, 
bland annat ställs större krav på kontroll av dataskyddsförordningens efterlevnad. 
Initialt krävs också stora insatser för att säkerställa att samtliga 
personuppgiftsansvariga anmäler sina personuppgiftsbehandlingar till 
dataskyddsombudet. 

Kommuncheferna i Köping, Arboga och Kungsör samt förbundschef har enats 
om att föreslå kommunernas gemensamma IT-strateg Per Wadlin som 
dataskyddsombud för Köpings, Arbogas och Kungsörs nämnder, bolag och 
förbund. 

 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

att entlediga Ann Karlsson, Västra Mälardalens Kommunalförbund, som 
personuppgiftsombud, 

att förordna Per Wadlin, Köpings kommun, som dataskyddsombud, 

att anmäla beslutet till Dataskyddsinspektionen, 

samt att besluten gäller från 2018-05-25 då dataskyddsförordningen ersätter 
personuppgiftslagen. 

 

 
 
Lena Dibbern  

Socialchef    
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Socialnämnden 2018-05-24   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Socialförvaltningen och akten 
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§  
Delegationsordning Vård och omsorg för 
sommaren 2018 (SN 2018/66) 
Socialförvaltningen har gått igenom de tjänster som kräver en 
tillfällig delegering för attest under sommaren 2018. Vidare har 
förvaltningen funnit en tjänst som behöver en stående delegering 
inom hemtjänsten. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-07 
 

Förslag till beslut Socialnämnden antar delegationsordningen för Vård och omsorg 
sommaren 2018 i enlighet med förvaltningens förslag, samt ger 
Josefina Ackelman Thunholm stående delegering för hemtjänst. 
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Datum Vår beteckning 
2018-05-07  
Ert datum Er beteckning 
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Vår handläggare  
Kenneth Pettersson 
Avdelningschef vård och omsorg 
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Delegeringar vård och omsorg sommaren 2018 
Enhetschefernas semestrar, med ersättare samt delegerad person för attest ser ut 
enligt följande: 
Namn Ersättare Veckor Delegerad för Attest 
Tarja Kauppinen Marianne  

Ann-Christin L 
Cynthia  

26 
27-28 
29 

Kenneth 

Cynthia Zegarra Eriksson Marie  
Linda  

27-28 
31-33 

Linda 

Ann-Christin Loord Cynthia  
Tarja  

29 
30-34 

Tarja 

Linda Forsman-Axelsson Cynthia  
Dzenita  

26 
27-30 

Kenneth och Lena 

Marianne Rundström (är 
antingen på hemtjänst eller LSS) 

Ann-Christin L 
Cynthia  

27-28 
29 

Kenneth 

Sandra Karlsson Dzenita  26-30 Dzenita 
Elisabeth Kjellin Josefina  

Marianne  
24-25, 32-33 
26 

Josefina 

Josefina Ackelman Thunholm Dzenita  
Ann-Christine S  

26-27 
28 

Marianne 

Dzenita Lalla Hebib Sandra  31-34 Sandra 
Marie Junttila Ann-Christine  26, 30 

31-32 
Ann-Christine 
Sandra 

Ann-Christine Södergran Sem vår och höst -  -  

För samordnade funktion inkl sakgranskning och behörighet till system: 
Pia Johansson (Södergården) 28-30                      - 
Karin Idling (Gruppbostäder) 26-29                      - 
Kirsi Hautala (Hemtjänst) 28-30 Sara Norén  

Det är de chefer med fet text som kräver en tillfällig delegering för attest sommar 
2018. Josefina Ackelman Thunholm behöver en stående delegering även för 
hemtjänst med start 2018-05-01. 
Elisabeth Strengbom sakgranskar för området. Under hennes semester v29-32 
sakgranskar Marianne Rundström. 
 
…………………………………….. 
Kenneth Pettersson 
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Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2018-05-24   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna, Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Revisionsrapport – Uppföljning av 
kommunens modell för målstyrning  
(SN 2018/47) 
Kommunrevisionen har genomfört en uppföljning av tidigare 
granskningar 2014, 2015 och 2016 avseende kommunens modell 
för målstyrning och hur den implementerats i kommunstyrelse och 
nämnder. Granskningen avser kommunstyrelse, barn- och 
utbildningsnämnd och socialnämnd och uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2017. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att det skett en positiv 
utveckling. De bedömer att styrningen genom en tydligare modell 
och redovisning av mål och måluppfyllelse har stärkts och att det 
har blivit lättare att se kopplingen från fullmäktiges mål till 
nämnderna.  
 
Fortfarande finns behov av utveckling avseende bland annat hur 
målen formuleras och revisorerna rekommenderar att: 
- kommunstyrelsen och nämnderna fortsätter arbetet med 

utvecklingen av målstyrningen genom att vara tydliga i sina 
målformuleringar och beslut om hur måluppfyllelsen ska mätas 
 

- kommunstyrelsen säkerställer att det i målen för 2019 finns en 
gemensam modell i kommunen för hur aktivitetsplaner ska 
utformas. 

 
Revisionen önskar nämndernas och kommunstyrelsens svar på  
rapporten senast den 1 juni 2018.  
 
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till svar. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas missiv daterat 2018-03-27 jämte revisions-

rapporten 
• Socialförvaltningens förslag till svar daterat 2018-05-21 
 

Förslag till beslut Socialnämnden antar förvaltningens förslag till svar på revisions-
rapporten Uppföljning av kommunens målstyrning som sitt eget. 
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Datum Vår beteckning 
2018-05-21  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
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 

Svar på revisionsrapport av kommunens modell för 
målstyrning 
 
Kungsörs revisorer har genomfört en uppföljning av de granskningar som 
genomförts 2014 -2016 avseende kommunens modell för målstyrning och hur 
den implementeras i styrelsen och nämnderna. 
 
Revisorernas samlade bedömning är att det skett en positiv utveckling och att 
styrningen stärkts genom den utvecklade målstyrningsmodellen. De ser en 
tydligare koppling mellan fullmäktiges och nämndernas mål. Fortfarande finns 
dock behov av att utveckla hur målen formuleras. 
 
Revisorerna rekommenderar att 
 

• Kommunstyrelsen och nämnderna fortsätter arbetet med utvecklingen av 
målstyrningen genom att vara tydliga i sina målformuleringar samt beslut 
om hur måluppfyllelsen ska mätas. 
 

• Kommunstyrelsen säkerställer att det i målen för 2019 finns en gemensam 
modell i kommunen för hur aktivitetsplaner ska utformas. 

 
Socialnämnden delar revisorernas bedömning om att arbetet med att utveckla 
målstyrningen behöver fortsätta för att önskad effekt ska uppnås.  
 
I april månad beslutade nämnden om vilka indikatorer förvaltningen ska redovisa 
i sina rapporter om måluppfyllelse för 2018. Indikatorerna innehåller 
ambitionsnivåer i form av mätetal och det finns också tidsangivelser om när 
målen förväntas vara uppnådda. 
 
Socialnämnden ser målarbetet som en process stadd under utveckling. Inför 
budget och mål 2019-2021 har nämnden för avsikt att arbeta med att ta fram nya 
mål som är tydliga och som lättare går att följa. 
 
Under 2018 har nämnden via sin Vård- och omsorgsavdelning haft förmånen att 
få testa en modell för hur verksamhetsplan inklusive aktivitetsplan kan utformas. 
Efter att denna modell testats, och efter eventuella revideringar, kommer det att 
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fattas beslut om att ha en för kommunen gemensam modell för planer och 
aktiviteter.  
 
Socialnämnden föreslås besluta att anta förvaltningens svar på revisorernas 
granskning av kommunens modell för målstyrning. 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef 
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 Blad 

Socialnämnden 2018-05-24   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna, Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Revisionsrapport – Uppföljning av intern 
kontroll (SN 2018/49) 
Kommunrevisionen har följt upp de granskningar som genomförts 
2013 - 2016 avseende kommunens arbete med den interna 
kontrollen. Granskningen avser kommunstyrelse, barn- och 
utbildningsnämnd och socialnämnd och uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2017.  
 
Vid en uppföljande granskning under 2015 konstaterade revisionen 
att flertalet av de synpunkter som tidigare lämnats fortfarande 
kvarstod, varför beslut togs om att återigen genomföra en 
uppföljande granskning. 
 
Revisorerna anser att det genomförts viktiga åtgärder för att stärka 
kommunens internkontrollarbete och att kommunstyrelsen bland 
annat har fastställt tillämpningsanvisningar som tydliggör hur 
arbetet med planering och upprättande av internkontrollplan ska 
genomföras, samt hur uppföljningen ska gå till. 
 
Fortfarande finns behov av utveckling och revisorerna har lämnat 
rekommendationer avseende detta arbete men ger inga direkta 
rekommendationer till socialnämnden. Av granskningen framgår 
att samtliga kontroller är genomförda eller delvis utförda samt att 
det i nämndens protokoll inte anges om protokollet expedierats till 
revisorerna 
 
Revisionen önskar nämndernas och kommunstyrelsens svar på rap-
porten senast den 1 juni 2018.  
 
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till svar. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas missiv daterat 2018-03-27 jämte revisions-

rapporten 
• Socialförvaltningens förslag till svar daterat 2018-05-21 
 

Förslag till beslut Socialnämnden antar förvaltningens förslag till svar på revisions-
rapporten Uppföljning av intern kontroll som sitt eget. 
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Svar på revisionsrapport intern kontroll 
 
Revisorerna har följt upp de granskningar som genomförts med avseende på 
kommunens arbete med den interna kontrollen under åren 2013-2016. 
Revisorerna konstaterar att det fortfarande finns brister och de rekommenderar att 
 

• Kommunstyrelsens ledamöter ges större delaktighet i risk- och 
väsentlighetsanalysen. 
 

• Barn- och utbildningsnämnden lyfter ur uppföljningen av den interna 
kontrollen från bokslutsärendet till ett eget ärende för att göra det 
tydligare att den interna kontrollen följts upp. 

 
• Kommunstyrelsen, i enlighet med reglementet för intern kontroll, årligen 

ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och göra en 
bedömning av hur arbetet med den interna kontrollen bedrivits i 
kommunen föregående år. 

 
Revisorerna ger således inga rekommendationer till socialnämnden men av 
granskningen framgår att samtliga kontroller är genomförda eller delvis utförda 
samt att det i nämndens protokoll inte anges om protokollet expedierats till 
revisorerna. 
 
Socialchefen och nämndsekreteraren har i dialog gjort överenskommelsen att 
protokollen per automatik skall expedieras till revisorerna. Socialchefen får också 
nämndens uppdrag att säkerställa att samtliga kontrollmoment i kontrollplanen 
utförs helt. 
 
Socialnämnden föreslås besluta att anta förvaltningens svar på revisorernas 
granskning av intern kontroll. 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna, Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Revisionsrapport – Grundläggande 
granskning (SN 2018/50) 
Kommunallagen (KL 9 kap 9§) ger uttryck för att revisorerna 
årligen ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområde. Denna grundläggande granskning består av 
en löpande insamling av fakta och iakttagelser och ska ge underlag 
för att bland annat bedöma styrelsens och nämndernas styrning, 
uppföljning och kontroll. Revisionens uppdrag ingår i 
revisionsplanen för år 2018 och granskningen avser 
kommunstyrelse, barn- och utbildningsnämnd och socialnämnd. 
 
Revisorerna uppfattar att socialnämnden har många stora 
utmaningar framför sig, inte minst avseende den demografiska 
utvecklingen, varför det är viktigt att det finns en plan för att möta 
denna utveckling. Revisionen rekommenderar att planen är 
kopplad till kommunens lokalförsörjningsplanering. 
 
Revisionen önskar nämndernas och kommunstyrelsens svar på rap-
porten senast den 1 juni 2018.  
 
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till svar. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas missiv daterat 2018-03-27 jämte revisions-

rapporten 
• Socialförvaltningens förslag till svar daterat 2018-05-18 
 

Förslag till beslut Socialnämnden antar förvaltningens förslag till svar på revisions-
rapporten Grundläggande granskning som sitt eget. 



   

 

 

 

2018-03-27 

Till  
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
 

För kännedom 
Kommunfullmäktige 
 

 

 

Grundläggande granskning 

Kommunallagen (KL 9 kap 9§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och 
iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, 
uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att 
kunna uttala sig i ansvarsfrågan.  

Under 2017 har vi genomfört separata fördjupade granskningar avseende intern kontroll och 
målstyrning vilket gör att dessa frågor inte behandlas i denna granskning.  

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. 

Vid våra möten med kommunstyrelse och nämnder har vi haft givande samtal som, tillsammans 
med de skriftliga svaren och övrig dokumentation, gett revisorerna en bra information om 
verksamheten samt svar på frågorna. 

Vi kan konstatera att viktiga åtgärder har vidtagits t.ex. avseende utvecklingen av 
näringslivsarbetet. 

Vi menar att IT-utvecklingen är en av förutsättningarna för att klara kommunens framtida 
utmaningar och anser att en IT-utvecklingsplan bör tas fram för kommunen. 

Vi uppfattar att socialnämnden har många stora utmaningar framför sig inte minst avseende den 
demografiska utvecklingen. Vi vill här understryka vikten av att det finns en plan för att möta denna 
utmaning samt att planen är kopplad till kommunens lokalförsörjningsplanering. 

Från de svar som lämnas av Barn- och utbildningsnämnden uppfattar vi att nämndens uppföljning 
av arbetsmiljön bör stärkas.  

Vi ser också med oro på att meritvärdena i skolan sjunker. 



   

 

 
 
Kommunrevisionen emotser svar senast 2018-06-01 å vilka åtgärder kommunstyrelsen och 
nämnderna har för avsikt att vidta med anledning av ovanstående synpunkter och vad som för 
övrigt redovisas i rapporten. 
 

För kommunrevisionen i Kungsörs kommun 2018-03-27 

 

 

Håkan Sundström    
revisionsordförande   
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1 Sammanfattning 
Kommunallagen (KL 9 kap 9§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i 
ansvarsfrågan.  

Under 2017 har vi genomfört separata fördjupade granskningar avseende intern 
kontroll och målstyrning vilket gör att dessa frågor inte behandlas i denna granskning. 

Vid våra möten med kommunstyrelse och nämnder har vi haft givande samtal som, 
tillsammans med de skriftliga svaren och övrig dokumentation, gett revisorerna en bra 
information om verksamheten samt svar på frågorna. 

Vi kan konstatera att viktiga åtgärder har vidtagits t.ex. avseende utvecklingen av 
näringslivsarbetet. 

Vi menar att IT-utvecklingen är en av förutsättningarna för att klara kommunens 
framtida utmaningar och anser att en IT-utvecklingsplan bör tas fram för kommunen. 

Vi uppfattar att socialnämnden har många stora utmaningar framför sig inte minst 
avseende den demografiska utvecklingen. Vi vill här understryka vikten av att det finns 
en plan för att möta denna utmaning samt att planen är kopplad till kommunens 
lokalförsörjningsplanering. 

Från de svar som lämnas av Barn- och utbildningsnämnden uppfattar vi att nämndens 
uppföljning av arbetsmiljön bör stärkas.  

Vi ser också med oro på att meritvärdena i skolan sjunker. 
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2 Inledning/bakgrund 
Kommunallagen (KL 9 kap 9§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i 
ansvarsfrågan.  

3 Syfte och revisionsfråga 
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om 
styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och 
kontroll av verksamheten. 

Revisorerna har inför träff med presidiet för respektive styrelse och nämnd översänt 
frågor som besvarats skriftligt. Vid mötet har revisorerna också ställt kompletterande 
frågor. 

Informationen från träffar med respektive presidie beaktas även vid revisionernas 
riskanalys inför år 2018.  

4 Avgränsningar 
Grundläggande granskning till den del som avser delårsbokslut och årsbokslut, intern 
kontroll och målstyrning redovisas i särskilda rapporter.  

5 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— kommunallagen 

6 Ansvarig nämnd 
Iakttagelserna i denna rapport avser kommunstyrelsen och barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden.  

7 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Granskningen har utförts av Karin Helin Lindkvist kundansvarig och certifierad 
kommunal revisor.  

Kommunens revisorer har deltagit i träffar med presidiet. 
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8 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Intervjuer med presidiet 

— Dokumentstudier av underlag erhållits av styrelsen/nämnden. 

9 Resultat av möten med kommunstyrelsen och 
nämndernas presidium 

9.1 Kommunstyrelsen 
Vid möte med kommunstyrelsens presidium samt i de skriftliga svaren framkommer 
följande uppgifter: 

1. Hur arbetar nämnden/styrelsen för att säkerställa 
kompetensförsörjningen?  

Följande områden lyftes fram som viktiga för att säkerställa kompetensförsörjningen: 
arbetsgivarvarumärket, ledarskapet, goda arbetsmarknadsvillkor och 
marknadsmässiga löner, behålla svårrekryterade grupper, kompetensförsörjningsplan, 
workshop för politiker och chefer, rekryteringsmässor på högskolor, länets och loka 
chefsaspirantutbildning, rekryteringsnätverk i KAK, kompetensbaserad rekrytering, 
målgruppsstyrd annonsering på sociala medier. 

Ledarskapet är centralt i kommunen. Kommunen har ett fyraårigt steg för 
ledarutveckling/utbildning. Det finns också en satsning på utbildning/utveckling av 
ledningsgrupper. Det är också viktigt att kommunen kan erbjuda goda arbetsvillkor för 
att kunna rekrytera. Kommunen har lagt fokus på att kunna bibehålla personal inom 
svårrekryterade grupper. Exempel på kategorier av yrkesgrupper där kommunen 
erbjudit extra förmåner är barn- och ungdomshandläggare inom IFO och vissa 
kategorier av lärare. 

Workshop har anordnats mellan politiker och tjänstemän för att ta fram idéer på hur 
man ska kunna locka anställda. 

Chefsaspirantutbildning kommer att anordnas för kommunens anställda. Det finns 
också ett arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen inom fördjupad samverkan 
med Arboga och Köpings kommun. 

En kompetensförsörjningsplan för kommunen har presenterats för kommunstyrelsen. 

2. Hur arbetar nämnden för att säkerställa att arbetsmiljöansvaret utövas i 
enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter?  

Chefer tilldelas och accepterar arbetsmiljöansvaret vid anställning. Det är också 
tydliggjort i arbetsmiljöpolicyn.  Alla nya chefer får introduktion i samverkansavtalet 
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arbetsmiljöansvaret. Uppföljning arbetsmiljöfrågorna görs bland annat i 
medarbetarenkäterna. Arbetsmiljöutbildningar genomförs för chefer och skyddsombud. 
Internkontroll av arbetsmiljön görs årligen och vid brister ska dokumenteras vilka 
åtgärder som ska vidtas. 

3.  Hur fortgår arbetet för att följa ”Handlingsplan för förbättrad IT”?  

Den handlingsplan för förbättrad IT som revisorerna hänvisade till i sina frågor är inte 
beslutad utan IT-samordnarens egna plan vilket gör att kommunstyrelsens presidium 
inte kan svara på denna fråga. 

Vid mötet menar dock Ks presidium att det är viktigt att arbeta med IT-utvecklingen 
samt ta fram en plan för det. För närvarande görs en genomlysning av vilka IT-system 
som finns i Arboga, Kungsör och Köpings kommun. Inom kommunalförbundet finns i 
dag ett antal olika system vilket ska samordnas. 

4. Vad ser nämnden/styrelsen som den största utmaningen/risken för 2018 
och på femårssikt?  

Kommunstyrelsen lyfter fram bristen på bostäder, mark, arbetslösheten, integrationen, 
demografiska bekymmer, bristen på rätt kompetens vid rekryteringar. 

Kommunen har stora utmaningar när det gäller arbetslösheten, integrationen m.m. 

Det är redan i dag svårigheter att rekrytera vissa yrkeskategorier och med tanke på 
åldersstrukturen på de anställda kommer det att uppstå stora rekryteringsbehov. En 
yrkesgrupp som kommer att bli svårt att rekrytera är undersköterskor. 

5. På vilket sätt har nämnden/styrelsen för avsikt att möta denna utmaning?  

Nya detaljplaner, ny industrimark, fullmäktigemål att sänka arbetslösheten och, 
integrationsplan är exempel på åtgärder för att möta utmaningarna. Fullmäktige har 
gett uppdrag till socialnämnden att arbeta med framtidens äldreomsorg, en framtidsdag 
genomförs om barnomsorgen. 

För närvarande arbetar kommunen med åtta detaljplaner. På kortast möjliga tid kan 
Kungsör få fram en detaljplan på 6 månader.  

Kommunen arbetar väldigt intensivt för kontakter med byggföretag. Det är just nu stort 
intresse för att bygga i kommunen. 

Ledningsgruppen har tagit fram en plan för att uppnå målet att sänka arbetslösheten. 

Arbetet med integrationsplanen har blivit försenad men den ska nu redovisas i april 
2018. Politiken har haft två dagar med diskussioner om äldreomsorgen. 
Socialnämnden har ett uppdrag att ta fram ett förslag till hur de vill att äldreomsorgen 
ska utvecklas i kommunen. Socialnämndens förslag ska lyftas till Ks och KF. I april ska 
politiken har framtidsdag om barnomsorgen. 
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Kungsörs kommun växer snabbt vilket gör att kommunen måste komma i kapp 
planeringsmässigt för skola och barnomsorg. 

6. Vilka åtgärder har vidtagits för att stärka lokalförsörjningsplaneringen? 
Vilken dokumentation finns?  

Det finns en lokalplaneringsgrupp och det förs minnesanteckningar. Allt som ska 
behandlas politiskt lyft för beslut. I och med den starka tillväxten i kommunen kommer 
det att behövas fler lokaler. Lokalförsörjningsgruppen arbetar med verksamhetslokaler. 

7. Beskriv hur arbetet fortgår med att utveckla näringslivsfrågorna?  

Det finns ett gemensamt näringslivsprogram i KAK, fempunktsprogram, 5 inplanerade 
företagsfrukostar varav en valfrukost. Kommunen har klättrat i rankingen avseende 
näringslivsfrågorna. Det ska tas fram ett nytt program för Kungsör under våren.  
Industrimark, bredband och livsmedelsstrategi är också områden som är viktiga för 
näringslivet. 

Företrädare för kommunen har träffat fem olika kommuner för att få veta hur de arbetat 
med näringslivsfrågorna då de gjort stora framsteg avseende näringslivsfrågorna. 

I mars kommer en näringslivsstrategi presenteras som är gemensam med Arboga och 
Köpings kommun. 

En fråga som tas upp när kommunen träffar företagen är att de upplever att det kan 
vara svårt att veta till vem de ska vända sig i kommunen eller dess förbund. 
Kommunens näringslivsstrateg ska därför fungera som ”en dörr in” för företagarna. 
Kommunen kommer att bjuda in företagen till ett möte där både kommunens 
representanter men även externa t.ex. skatteverket finns med för att kunna svara på 
företagarnas frågor. 

8. Beskriv hur KS utövar och utvärderar sin uppsikt över de kommunala 
bolagen?  

Uppsikten utövas genom ägardialogmöten, ägardirektiv, protokoll och mycket 
diskussioner med bolagen. 

Alla styrelseprotokoll skickas till alla KS-ledamöter. 

9. Vilka åtgärder har vidtagits för att stärka den interna kontrollen avseende 
förtroendevaldas arvoden och ersättningar?  

Politiker godkänner arvodeslistorna, blanketterna har kompletterats, det har gjorts 
uppdateringar av rutiner och checklista. Påminnelser görs om intyg. Det har inte gjorts 
några justeringar i arvodesreglementet. 

10. Vilka riskanalyser har ni gjort inför kommande demografiska 
förändringar?  
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Det finns ett gemensamt planeringsdokument. Kommunfullmäktige har gett uppdrag till 
socialnämnden om framtidens äldreomsorg. En framtidsdag har genomförts om 
barnomsorgen.  

Kungsörs kommun har växt snabbast i länet procentuellt sett under 2017. 

Den strategiska planeringen ligger till grund för beslut om vilka åtgärder som ska vidtas 
utifrån hur man tror att den demografiska förändringen kommer att ske. 

11. Vilka risker ser kommunstyrelsen som kan påverka den kommunala 
ekonomin negativt 

Risker som kan påverka den kommunala ekonomin negativt är att vårdbehoven ökar 
snabbt då det blir många äldre som behöver vård, mycket mer vård än idag. 

En annan risk är ökade lönekostnader pga. svårigheter att rekrytera inom större 
yrkesgrupper. Försämrad ersättning via skatteutjämningssystemet, fortsatt hög 
arbetslöshet samt ökade räntekostnader är ytterligare risker som lyfts fram. 

Vid mötet framförs att det finns förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina 
budgetar 2018. 

Den ökande inflyttningen bör påverka positivt på kommunens ekonomi även om det 
också kommer att medföra ökande kostnader t.ex. inom skola och förskola. 

9.1.1 Kommentarer 
Vi kan konstatera att viktiga åtgärder har vidtagits t.ex. avseende utvecklingen av 
näringslivsarbetet. 

Vi menar att IT-utvecklingen är en av förutsättningarna för att klara kommunens 
framtida utmaningar och anser att en IT-utvecklingsplan bör tas fram för kommunen. 

 

9.2 Barn- och utbildningsnämnden 
Vid möte med Barn- och utbildningsnämnden samt i de skriftliga svaren framkommer 
följande uppgifter: 

1. Hur arbetar nämnden/styrelsen för att säkerställa 
kompetensförsörjningen?  

Nämnden får regelbundet rapporter i samband med delårsbokslut och bokslut om 
rekryteringsläget. Förvaltningen deltar på rekryteringsmässor som arrangeras av olika 
universitet och högskolor. 

Inom förvaltningen har de arbetat med att samverka mellan olika verksamheter vid 
rekrytering för att klara kompetensförsörjningen. Vid mötet framförs att grunden för att 
göra bra rekrytering är att kunna erbjuda en bra verksamhet och att Barn- och 
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utbildningsnämnden ”är på god väg” att kunna göra det. Nämndens ordförande framför 
att det är viktigt att kunna erbjuda bra kompetensutveckling, löneutveckling och 
karriärmöjligheter. Nämnden menar att de har ökat förutsättningarna för rektorerna att 
kunna vara pedagogiska ledare. 

Det finns generellt en lärarbrist i Sverige men vid mötet framförs att Kungsörs kommun 
har bra förutsättningar för att kunna rekrytera.  

Inom skolan är det en hög andel av lärarna som är behöriga. Inom förskolan är målet 
att andelen förskollärare bör vara 67 %. Vid senaste mätningen var andelen 
förskollärare 73 %. Kommunen går inte ut och annonserar efter barnskötare men det 
förekommer att barnskötare som är visstidsanställda blir tillsvidareanställda.  

2. Hur arbetar nämnden för att säkerställa att arbetsmiljöansvaret utövas i 
enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter?  

Uppföljningen görs genom samtal med förvaltningschef och rektorer. 

Sjukfrånvaron ligger ungefär på samma nivå 2015, 2016 och 2017. 
Personalavdelningen har jobbat mycket med korttidsfrånvaron under senaste året vilket 
man ser har gett resultat.  

3. Hur fortgår arbetet för att följa ”Handlingsplan för förbättrad IT”?  

Arbetet med IKT följs upp i delårsrapporter, årsbokslut och i samtal med 
förvaltningschef och rektorer. 

Den handlingsplan för förbättrad IT som revisorerna hänvisade till i sina frågor är inte 
beslutad utan IT-samordnarens egna plan vilket gör att nämnden inte kan svara på 
denna fråga. 

4. Vad ser nämnden/styrelsen som den största utmaningen/risken för 2018 
och på femårssikt?  

Snabba förändringar i antalet elever, till exempel av den art som skedde 2015. Att 
snabbt kunna mobilisera resurser i form av både lokaler och personal. 

5. På vilket sätt har nämnden/styrelsen för avsikt att möta denna utmaning?  

Inget svar. 

6. Vilka åtgärder görs för att höja resultaten i skolan samt ge eleverna en 
god grund inför gymnasieskolan?  

Den stora förändring som gjorts är nybyggnation av ny skola och den 
organisationsförändring som skett under läsåret 2017/2018. Den innebär förbättrade 
förutsättningar för samtliga rektorsområden inom grundskolan. 
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Måluppfyllelsen inom förskolan mäts genom självskattning och enkäter till föräldrarna. 
På frågan om föräldrarna känner sig trygga att lämna sina barn på förskolan och på 
frågan om förändrarna upplever att de får ett gott bemötanden instämmer nästan 100 
% av de svarande. 

Inom skolan mäts måluppfyllelsen genom nationella databaser t.ex. SALSA-värden och 
KKIK (kommunens kvalitet i korthet). Eleverna i Kungsörs kommun har höga resultat i 
förhållande till kostnaden. Enkät till eleverna visar att andel elever som känner sig 
trygga i skolan har minskat mellan 2015 och 2017.  

När det gäller måluppfyllelsen avseende kunskapsresultaten har det ökat inom vissa 
ämnen och minskat inom andra. Det genomsnittliga meritvärdet har gått ner mellan 
2015 och 2017. 

7. Hur bedömer nämnden volymerna inom förskolans verksamhet dvs. 
barngrupper och personaltäthet?  

Nivåerna inom Kungsör kommun ligger väl till jämfört med ett nationellt perspektiv. 

De kommer att öppna fler förskoleavdelningar.  I dag används lokaler som inte är 
ändamålsenliga. Det finns planer på att bygga ny förskola men det kommer att dröja. 

8. Hur arbetar nämnden med flyktingmottagande och integration?  

Flyktingmottagande sker inom barn- och utbildningsförvaltningens integrationsenhet. 
Utbildning i form av svenska för invandrare, SFI, sker inom vuxenutbildningen i 
Kungsör. En utmaning för både Kungsörs kommun och hela samhället är den fortsatta 
integrationen när kurserna i SFI och eventuella kurser inom Komvux är avslutade. Här 
krävs det ett fortsatt övergripande samarbete både inom den kommunala 
verksamheten och tillsammans med det omgivande samhället. 

Inflödet av nyanlända är just nu begränsat. De som i dag bor i kommunen kommer att 
för kommunen medföra extra insatser under flera år framöver t.ex. svenska för 
invandrare. 

9. Hur möter KOMVUX arbetsmarknadens kompetensbehov  

Komvux tillhandahåller kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Det finns mycket 
begränsade möjligheter att tillgodose andra specifika kompetenser som kan finnas på 
arbetsmarknaden. 

10.  Övrigt 

Den stora händelsen under 2017 var inflyttning i den nya skolan. Kostnaden för den 
nya skolan har hållits inom budgeten. Skolan är snart fylld då elevökningen är större än 
vad de hade förväntat sig och planerat. Det finns dock en plan för att kunna bygga ut 
skolan om det skulle behövas. 
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Nämnden har följt upp sin internkontrollplan. Kontroller har gjorts av, registerkontroll, 
delegation, styrdokument, anmälan och rapportering av kränkningar, riskanalys vid 
förändringar, elevers frånvaro och interkommunala ersättningar. 

Nämnden har ett positivt resultat 2017 på 3 160 tkr som till stor del beror på pengar 
från migrationsverket. Det är ett underskott på 3 042 tkr inom särskolan till följd av ökat 
elevantal. 

Ekonomstödet har varit sämre än normalt då införandet av nytt ekonomisystem gjort att 
ekonomerna varit hårt belastade. 

9.2.1 Kommentarer 
Från de svar som lämnas uppfattar vi att nämndens uppföljning av arbetsmiljön bör 
stärkas. Vi ser också med oro på att meritvärdena i skolan sjunker. 

 

9.3 Socialnämnden 
Vid möte med Socialnämnden samt i de skriftliga svaren framkommer följande 
uppgifter: 

1. Hur arbetar nämnden för att säkerställa kompetensförsörjningen? 

En kompetensförsörjningsplan finns för 2017-2021. Inom fem år förväntas 50 
pensionsavgångar inom socialförvaltningen. De flesta av dessa, ca 75 %, återfinns 
inom vård och omsorg och av dessa är det flest pensionsavgångar bland 
undersköterskor, ca 32 %. 

Socialförvaltningen har flera bristyrken som tillsammans med rörlighet på 
arbetsmarknaden ställer stora krav på insatser, att nyrekrytera, att kartlägga 
kompetensbrister och att se över möjligheten att kompetensutveckla befintlig personal. 

Det är också allmänt svårigheter att rekrytera utbildad personal inom flera 
yrkeskategorier.  

I landet är det svårt är det att rekrytera socionomer men för närvarande gäller inte detta 
förhållande i Kungsörs kommun.  

Det är också en påtaglig brist av sjuksköterskor. Inga prognoser tyder på att det bir 
bättre i framtiden. Även efterfrågan på undersköterskor förväntas öka de närmsta åren 
och tillgången på undersköterskor ökar inte i samma takt som efterfrågan. Det är även 
brist på kompetens inom psykiatri.  

Nämnden ser också ökat behov av kompetens inom demensområdet. Inom LSS-
omsorgen finns behov av att anställa fler stödpedagoger som vägleder personalen att 
arbeta utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Det finns också ett ökat behov av 
boendestödjare då behoven förväntas öka. Slutligen är det dessutom svårare att 
rekrytera chefer inom området. 
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Ett sätt att möta framtida behov av undersköterskor är bl.a. det arbete som pågår inom 
ramen för ”Heltid som norm”. 

En handlingsplan är under upprättande, gemensamt för hela kommunen. Planen är att 
kunna erbjuda alla heltid till 2021-05-30. Fr.o.m. 2018 fram till 2021-05-31 ska 
eftersträvas att vakanta tillsvidaretjänster omvandlas till heltidstjänster. 
Kommunstyrelsens personalutskott kommer att fatta beslut under första kvartalet 2018 
om takten av införandet fram till år 2021. Innan beslut fattas ska en kartläggning göras 
av intresset för att arbeta heltid hos dem som idag arbetar deltid.  

Att bredda rekryteringen innebär också att verka för en jämnare könsfördelning och 
bredda mångfalden. Det är bl.a. viktigt att ta emot nyanlända personer genom att 
anställa i s.k. extratjänster i välfärden som en inslussning i verksamheterna.  

Rätt kompetens på rätt plats ger bäst och effektivast samhällsservice. När 
verksamheterna utvecklas måste yrkesrollen hänga med. Genom att organisera 
annorlunda kan både personal och verksamheter utvecklas. T.ex. kan 
undersköterskans uppgifter delas in i två roller, en som kräver 
undersköterskeutbildning och som inriktas på vården samt en inte kräver samma 
kompentens och inriktas på omsorgen, så att undersköterskan gör rätt saker utifrån sin 
utbildning. Dessutom kan samverkan ske med intilliggande kommuner för att dela på 
spetskompetenser och korttidsvikarier. Arrangerande av studiecirklar för att 
kompetensutveckla befintlig personal är en annan insats som kan användas. 

Det finns behov av effektiviseringar i bemanningsprocessen och resursutnyttjande av 
befintlig personal. Nämnden planerar ett införande av TES, ett system för planeringen 
utförandet av insatser och personalen får färdiga scheman för vad som ska göras, när 
det ska göras och hos vem. Detta gör hemtjänsten mycket mer effektiv och underlättar 
uppföljningen av beslut. Systemet gör även färdig gå-, cykel, -och körscheman med 
karta för att rutterna ska planeras så effektivt som möjligt. Systemet kan också 
användas av alla verksamheter. 

Mer kunskaper behövs inom olika tekniska verktyg för att i vissa situationen övergå till 
välfärdsteknologi och e-hälsa, t.ex. nyckelfri hemtjänst, nattvakt och digitala 
signeringslistor. 

En ytterligare utmaning är att fortsätta arbetet med att utveckla arbetsmiljö och 
arbetsorganisation för att främja ett hälsosamt arbetsliv, för att öka frisknärvaron och 
minska sjukfrånvaron. En sådan satsning är avgörande för om medarbetare ska hålla 
ett helt arbetsliv och för att möjliggöra att fler arbetar kvar efter 65 års ålder. 

Verksamheterna tar idag in pensionärer som vikarier i olika verksamheter och även 
periodvis i specialistfunktioner. 

Kommunen visar på bredare karriärmöjligheter och ger medarbetare möjlighet att 
utveckla både sig själva och verksamheten genom ett traineeprogram, 
aspirantprogram, för potentiella chefer. 
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Det pågår även ett ledarskapsprogram inom kommunen i syfte att stärka ledarskapet 
för att skapa engagemang hos medarbetarna. 

Under 2017 har kommunen satsat på att sprida information om alla jobbmöjligheter via 
målgruppsanpassade annonser. Kommunen har också deltagit på 
arbetsmarknadsdagar och rekryteringsmässor.  

Flera insatser på en rad olika områden pågår för att säkerställa 
kompetensförsörjningen. En ytterligare insats är att arbeta fram en plan för framtida 
äldreomsorg. Möten är inplanerade med kommunens högst politiska och 
tjänstemannaledning. 

2. Hur arbetar nämnden för att säkerställa att arbetsmiljöansvaret utövas i 
enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter? 

Det finns en arbetsmiljöpolicy, samverkansavtal samt intern kontrollplan. 

Varje förvaltning är knuten till en skyddskommitté/samverkansgrupp med företrädare 
för arbetsgivare och fackliga organisationer. Arbetsmiljöarbetet bedrivs i huvudsak på 
fyra nivåer i organisationen.  

• Centrala samverkansgruppen är även skyddskommitté 

• Lokala samverkansgruppen är även lokal skyddskommitté inom varje 
förvaltning 

• Arbetsplats 

• Arbetstagare  

Centrala samverkansgruppen ansvarar för utveckling, planering, samordning, 
information och övervakning av arbetsmiljöfrågor. Skyddskommittéerna samordnar 
arbetsmiljöarbetet inom varje förvaltning. Arbetsplatsen har ansvar för 
arbetsmiljöarbetet inom enheten och arbetstagaren har ansvar för att följa regler och 
anvisningar. 

Det är nämndens ansvar att se till att chefer med personalansvar som får 
arbetsmiljöuppgifter har resurser, befogenheter och nödvändiga kunskaper för sitt 
uppdrag. Nämnden uppgiftsfördelar till förvaltningschefen som ser till att underställd 
chef har den utbildning som krävs för att klara uppdraget. 

Personalavdelningen och företagshälsovård är interna och externa resurser som kan 
vara behjälpliga när uppgifter ska genomföras. 

Om befogenheter och resurser saknas för uppdraget kan chefen skriftligen lämna 
tillbaka uppgiftsfördelningen till närmsta chef. 
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Arbetsmiljöarbetet följs årligen upp av nämnden. Kommunstyrelsen ansvarar för den 
kommunövergripande uppföljningen. 

Detta redovisas i verksamhetsberättelse för respektive avdelning inom 
socialförvaltningen. Inom verksamheten finns ett årshjul där tidpunkt för fysisk 
arbetsmiljörond och psykosocial miljörond framgår. Resultatet sammanställs och 
redovisas på nämnd.  

Egenkontroller genomförs på vår och på höst. Sammanställs och redovisas på nämnd. 

Varje socialnämnd lämnar verksamheten en redogörelse för vad har hänt sedan 
senaste nämnd.  

3. Hur fortgår arbetet för att följa ”handlingsplan för förbättrad it?” 

Plan för IT är under upprättande. 

4. Vad ser nämnden som den största utmaningen/risken för 2018 och på fem 
års sikt? 

Gruppen äldre ökar och det kommer med stor sannolikhet att innebära framtida 
utmaningar för vård och omsorg. Som det framgår av tabellerna är det gruppen 80-100 
år som står för den största ökningen med 218 personer till år 2026.  

Källa: Statisticon. 
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Personer över 80 år löper en ökad risk (ca en femtedel) att utveckla demenssjukdom. 
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Behov av demensplatser inom äldreomsorgen 

Tabellen visar en prognos över antal personer som har eller kommer att ha behov av 
att bo på ett särskilt boende anpassat för personer med demenssjukdom. Kommunen 
har idag 16 platser för denna kategori och 25 personer utöver detta med 
demensproblematik i övriga boenden. Nämnden kan också se en ökning av personer 
med demensdiagnos på vårt korttidsboende samt växelvårdsplatser de senaste 
månaderna.  

Vård och omsorg behöver fler demensplatser och demensboende Tallåsgården är en 
ej anpassad verksamhet. En utökad bemanning behövs i verksamheten bara på grund 
av lokalerna. Optimalt vore om nybyggnationen på södergården blev demensplatser, 
eftersom lokalerna är anpassade för målgruppen.  Och då kan bemanning minskas. 
Verksamheten skulle också kunna ha mer flexibla gränser över antal demensplatser då 
de även kan använda platser på närliggande avdelning, men med samma 
personalgrupp som har demenskompetens. Detta skulle påverka kvaliteten positivt.  
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Differens mellan kapacitet och behov inom äldreomsorgen 

Behovet av äldreomsorg ökar i takt med att andelen äldre i befolkningen ökar. Misteln 
ska avvecklas, enligt beslut i KF, med fem platser per år som är medräknat i tabellen. 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 … 2026 

Antal 
platser 

109 104 119 114 109 104 … 84 

Behov 101 103 113 119 125 126 … 144 

Skillnad 8 1 5 -5 -16 -22 … -60 

 

Nybyggnationen av 20 platser är medräknad år 2019, kvar att avveckla år 2026 är 
Tallåsgården. Det innebär att den totala skillnaden blir minus 76 boendeplatser. Som 
tabellen ovan visar är brytpunkten år 2020.  

I nuläget har vård och omsorg kö bestående av 12 personer med beslut till särskilt 
boende/ servicebostad, två till korttidsboendet samt 15 personer utan beslut. Tydligt är 
att kommunen redan nu behöver fler seniorbostäder utan biståndsbeslut. En trend är 
att de äldre som ansöker om särskilt boende, korttidsboende och växelvård har ett 
mycket mer omfattande behov än innan. Det är tydligt att korttidsboendet har personer 
som stannar länge beroende på att de väntar på plats på särskilt boende. Det innebär 
svårigheter att verkställa mer akuta ärenden på korttidsboendet. Det är en prioriterad 
fråga att se över användningen av korttidsplatser.  

Farhågan är att brytpunkten då behovet överskrider antal platser redan är här. 
Nämnden står inför ett val av riktning, antingen utökat särskilt boendeplatser eller möta 
behoven i det egna hemmet. Behovet behöver mötas skyndsamt. En ny lag och en 
överenskommelse mellan kommunerna och region Västmanland innebär att tiden 
minskar för vård och omsorg att ta emot en brukare som bedöms utskrivningsklar från 
fem vardagar till tre dagar. Detta innebär ett nytt arbetssätt både för sjukhus och 
kommunen. 

Hemtjänst och hemsjukvård 

Hemtjänstens beslut har ökat med 1700 timmar sen försommaren 2017.  Trenden är 
att ärenden, både för hemtjänsten och hemsjukvården, kommer fortsätta att öka 
kraftigt. Fler och fler personer väljer att bo kvar hemma och när våra köer dessutom 
växer, så kommer vi behöva verkställa ännu fler brukare i ordinärt boende. Om denna 
trend håller i sig kan det innebära att vård och omsorg behöva utöka personal och bilar 
inom hemtjänst och hemsjukvård.  
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Personer med intellektuell funktionsnedsättning 

Brukare inom LSS har idag en hög medelålder, 53 år och det framtida behovet av 
traditionella gruppbostäder minskar och behov av fler servicebostäder (ordinärt boende 
i trappuppgång) ökar. Det behövs ett utvecklingsarbete för att genomföra ”Rätt brukare 
på rätt boendeplats” inom området. 

Inom daglig verksamhet behöver verksamheten anpassas utifrån brukarens mål och 
möjligheter att närma sig den öppna arbetsmarknaden. Det innebär också ”Rätt 
brukare på rätt plats” som kräver ett motivationsarbete i likhet med det för Bostad med 
särskild service. Därför bör dessa båda förändringar samordnas. 

När den äldre befolkningen öka är det rimligt att anta att antalet äldre med psykisk 
ohälsa också ökar. Samverkan behöver utvecklas både internt inom vård och omsorg 
och externt. Prognosen är att antal boendestödsärenden kommer att öka. Det gäller 
även yngre personer. 

Inom personlig assistans pågår ett förbättringsarbete rörande kvalitetsledning som 
kommer att pågå hela 2018. Verksamheten kommer att börja använda sig av 
bemanningssystemet time care.  

Biståndshandläggning 

Ett ökat ”tryck” på biståndshandläggning utifrån nya krav och allt fler äldre. Den nya 
lagen om utskrivning från slutenvården genererar en risk att behöva erbjuda 
biståndshandläggning sju dagar i veckan. Detta skulle kunna verkställas i samverkan. 
Utredningar inför beslut kräver mer tid eftersom vi utreder utifrån Individens Behov I 
Centrum (IBIC). 

Ytterligare utmaningar 

Integrera ungdomarna på HVB och stödboende ut i samhället till egen försörjning 

Rekrytering av USK, socialsekreterare, enhetschefer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter 
m.m. 

Arbetsmarknadsverksamheten behöver ha en lugnare takt i sin tillväxt. 

Utveckla samverkan med skolan ytterligare. 
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5. På vilket sätt har nämnden för avsikt att möta denna utmaning? 

Äldre: 

Vid framtidsdagar diskuteras: Hur går vi vidare och vilka politiska beslut krävs. Hur gör 
vi med etapp 2 (renovering av Södergården) och behövs etapp 3 (nybyggnation). Vård 
och omsorg håller på att ställa om till att kunna erbjuda ”SäBo i hemmet” för att inte 
vara beroende av platser och för att fler äldre vill bo hemma så länge som möjligt. För 
detta krävs mer personal hemtjänst och hemsjukvård, där vi för 2018 fått ca 700 tkr till 
detta. Se även fråga 4.  

Integrera ungdomar: 

I februari kommer nämnden ha ett fördjupat tillfälle där förvaltningen ska ha en 
fördjupad redovisning av läget. Se även fråga 8.  

Rekrytering: 

Specialist på HR hjälper förvaltningen ”att sticka ut” när det gäller annonser. Vid 
annonseringen inriktar man sig mer mot sociala medier.  

6. Hur planerar nämnden för att kunna möta upp nuvarande och framtida 
behov av trygghetsboenden samt vård- och omsorgsboenden? 

Kommunen arrangerade en framtidsdag den 18/9-2017 och planerar en halvdag 25/1-
2018 vars syfte är att staka ut den framtida inriktningen för äldreomsorgen. I denna 
planering ingår att ta ställning till hur nuvarande och framtida behov inom 
äldreomsorgen ska mötas. Det finns tre olika vägar att går: fler platser i särskilda 
boendeformer, mer insatser i hemtjänsten/hemvården eller ett boende mittemellan.  

7. Hur arbetar nämnden med flyktingmottagande och integration? 

Detta uppdrag ligger på barn- och ungdomsnämnden. Socialnämnden samarbetar och 
ett nytt styrdokument är upprättat.  

8. Vilka åtgärder planerar nämnden att ta för att klara behoven av 
stödboenden för de som inte får bo kvar på HVB-hem när de är 18 år? 

Nämnden klarar behovet av stödboende givet förutsättningen att det finns lägenheter 
att erbjuda i kommunen. Det finns planer för ombyggnad av våra verksamheter men 
det behovet finns inte längre. Enligt nämndens bedömningar kommer det att finns 
behov av 4 lägenheter 2018, ytterligare två under 2019 och fem under 2020. 

Vid tidpunkten för mötet med revisorerna fanns ett förslag från förvaltningen som skulle 
presenteras för nämnden som innebar att HVB Skogsudden läggs ner under 2018.  
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9. Beskriv hur kommunen har en sammanhållande kontroll av vilka projekt 
som pågår i förvaltningen? 

Projekten finns i IT-systemet QlickView. Nämnden har dock inte till gång till detta 
system. När det t.ex. startas ett projekt meddelar förvaltningen nämnden att det startar 
och resultat redovisas oftast via rapporter på nämndsammanträdet. Vi mötet framförs 
att kontroll på projekt borde finnas med i internkontrollplanen för 2018. 

10. Har nämnden en upprättad personalförsörjningsplan? 

Nämnden har en kompetensförsörjningsplan. 

9.3.1  Kommentarer 
Vi uppfattar att nämnden har många stora utmaningar framför sig inte minst avseende 
den demografiska utvecklingen. Vi vill här understryka vikten av att det finns en plan för 
att möta denna utmaning samt att planen är kopplad till kommunens 
lokalförsörjningsplanering. 

9.4 Kommungemensam Överförmyndarnämnd  
Överförmyndarnämnden är gemensam med Köpings kommun och Arboga kommun. 

Inget möte har genomförts med Överförmyndarnämnden under 2017. Revisorerna har 
vid protokollsläsningen noterat att nämndens protokoll är mycket knapphändiga. Detta 
har framförts till chef för överförmyndarverksamheten. 

Överförmyndarnämnden har tre områden i internkontrollplanen för 2017. Samtliga 
kontroller har genomförts och inga avvikelser har funnits. 

Överförmyndarnämnden uppvisar för 2017 ett underskott om – 1 460 tkr.  

 

Överförmyndarnämnd Målet 
uppfyllt 
(Ja, Nej, 
Delvis 

Utveckling 

Bättre, Lika, 
Sämre 

En kommun med hög kvalitet D B 

Trygghet i livets alla skeenden J B 
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 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2018-05-21  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
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 

Svar på revisionsrapport grundläggande 
granskning 
 
Grundläggande granskning är den granskning som genomförs varje år avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en 
löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att 
bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i 
ansvarsfrågan. 
 
I granskningen uppfattar revisorerna att socialnämnden har många stora 
utmaningar framför sig inte minst avseende den demografiska utvecklingen. 
Revisorerna vill understryka vikten av att den finns en plan för att möta denna 
utmaning och att planen är kopplad till lokalförsörjningsplanering. 
 
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för 
äldreomsorgen, åren 2019 – 2030, då nämnden observerat de stora 
volymökningar som sker och bedömer det av stor vikt att ha en långsiktig 
planering för att kunna möta dessa behov. Förvaltningen har tagit fram ett 
projektdirektiv som redovisas på nämnden i maj. 
 
Revisorerna menar att IT-utvecklingen är en av förutsättningarna för att klara 
kommunens framtida utmaningar och anser att en IT-utvecklingsplan bör tas 
fram av kommunen. 
 
Inom ramen för fördjupad samverkan kommer socialförvaltningarna inom KAK 
att göra gemensamma upphandlingar av verksamhetssystem. Det behövs både för 
att effektivisera ekonomiskt och för att underlätta samverkan mellan 
kommunerna. 
I Äldreomsorgsplan 2019-2030 ska även en IT-plan tas fram med avseende på 
välfärdsteknologi. Att införa sådan kompletterande insatser ser nämnden som en 
förutsättning för att kunna möte kommande behov. Förvaltningen kommer också 
att ersätta nuvarande tjänst som IT-samordnare med en IT- och 
välfärdsteknologistrateg. Nämnden och förvaltningen menar att det är av stor vikt 
att höja kompetenskraven inom IT-området för att kunna utveckla de tjänster som 
behövs. 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

Revisorerna redovisar i de flesta fall de uppgifter socialnämnden lämnat skriftligt 
inför mötet och oftast redovisar nämnden i samma dokumentation vilka åtgärder 
nämnden har för avsikt att vidta.  
 
Sammanfattningsvis kan meddelas att nämnden arbetar med en långsiktig plan 
för äldreomsorgen, med att kompetensutveckla personalen, att höja 
kompetenskrav för att på ett bättre sätt kunna möta framtida utmaningar, gör små 
justeringar i organisationen och utvecklar mer kostnadseffektiva arbetssätt. 
Nämnden kommer att följa detta arbete och menar att dessa åtgärder samantaget 
är de som nämnden vidtar med anledning av revisorernas rekommendationer.  
 
Socialnämnden föreslås besluta att anta förvaltningens svar på revisorernas 
granskning av kommunens modell för målstyrning. 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-05-24   
 
 

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.  
 
 

Rapporten lämnas vid sammanträdet. 
 

 
 











Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-05-15   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2018/8) 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2018-04-25, §§ 38-
47. 
 
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse 
görs mot förra året. Under sammanträdet är pärm med delegations-
beslut tillgänglig för nämnden att studera. 
 
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 116 61 540698 
Mars 104 42 614095 104 82 636623 
April 78 37 408678 104 83 529043 
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 2018-05-15   
 
 

 
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 8 9 4 
Mars 7 16 5 7 
April 8 6 4 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 0 6 3 
Mars 10 0 2 0 20 16 
April 1 1 7 0 8 11 
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  

 
 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-05-15   
 
 

 
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 37 4 
Mars  47 0 46 2 
April  51 4 48 2 
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 1 0 
Mars  1 3 3 2 
April  2 0 4 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 myndighets-
utskotts protokoll 2018-04-25, §§ 38 - 47 

 
Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegations-

beslut till handlingarna. 



 

 
RAPPORT 

 

 
 
Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott 2018-04-25 §§ 38-47 
 

§ Ärende/delegationshänvisning  Beslut/ 
kostnad 

 Ärenden till myndighetsutskottet – alkoholärenden  

38 Stadigvarande förändring av serveringstillstånd för Handelsbolaget 
Rosario för restaurang Casa Nostra Due i Kungsör 

Tillstånd beviljat 

 Ärenden – Barn övrigt  

39 Rapport – Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § 
socialtjänstlagen 

Till handlingarna 

40 Förlängd utredningstid enligt 11 kap 2 § andra stycket 
socialtjänstlagen 

Förlängd tid till 25 
maj 

 Ärenden – Vuxna  

41 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – återfallsbehandling på 
Nämndemansgården Uppsalas behandlingshem i Jälla 

Bifall tiden 23 
april -7 maj 

Kostnad: 2 430 
kr/dygn 

42 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – institutionsbehandling 
för läkemedelsmissbruk 

Bifall institutions-
behandling 21 
dagar abstinens 

Kostnad: 4 900 
kr/dygn 

Bifall 90 dagar 
behandling 

Kostnad: 2 100 
kr/dygn 

43 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – familjehem och därefter 
socialt kontrakt 

Bifall familjehem 
3 månader  

Kostnad: 14 120 
kr/mån 

Därefter socialt 
kontrakt 

44 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – behandlingsplacering  
för alkoholmissbruk 

Bifall 3 månader 

Kostnad: 2 190 
kr/dygn 



 

 
RAPPORT 

 

 

45 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – skyddat boende  Bifall 3 månader 

Kostnad: 1 490 
kr/dygn 

46 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – tandvård  Bifall enligt 
kostnadsförslagets 
sju första punkter.  

Kostnad: 6 104 kr 

Övrigt avslag:  
(800 kr) 

 Ärenden – övrigt  

47 Aktuella institutionsplaceringar Till handlingarna 

 
 
 
 
Eva Kristina Andersson 
Kanslichef 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2018-05-24   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Meddelanden 
Socialförvaltningen har den 19 mars 2018 insänt önskemål om att 
rekvirera stimulansmedel för 2018 för stärkt bemanning inom den 
sociala barn- och ungdomsvården. Dnr SN 2018/55 

 
Socialförvaltningen har den 20 mars 2018 återrapporterat till 
Socialstyrelsen hur statsbidraget för att kvalitetsutveckla arbetet 
mot våld i nära relationer för 2017 använts.  
Dnr SN 2017/111 
 

Socialförvaltningen har den 9 maj 2018 insänt önskemål om att 
rekvirera stimulansmedel för 2018 för att stärka insatserna för barn 
och unga med psykisk ohälsa. Dnr SN 2018/36 

 
 

Förslag till beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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