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Uppföljning placeringar 10 minuter 

Beläggningsstatistik för lediga lägenheter/platser i särskilda  
boenden inom äldreomsorg och LSS 5 minuter 

Information från förvaltningen  10 minuter 

Redovisning om arbetet med lågaffektivt bemötande 10 minuter 

Ett system för Trygghet, enkelhet, säkerhet (TES) 30 minuter 
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Investering – Bil till nytt arbetslag SN 2017/194 

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskriv- 
ning från sluten hälso- och sjukvård SN 2017/202 
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Detaljbudget 2018 – fördelning av nämndens budgetram SN 2017/203 

Budgetuppföljning per den 31 oktober 2017 SN 2017/49 

Rapportering – ej verkställda gynnande biståndsbeslut/ej verk- 
ställda domar SN 2016/16 

Rapportering från kontaktpolitiker SN 2016/78 
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§  
Uppföljning placeringar (SN 2017/28) 
 

 

Lämnas muntligt vid sammanträdet. 
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§  
Beläggningsstatistik för lediga lägenheter/ 
platser i särskilda boenden inom äldreom-
sorg och LSS (SN 2017/26) 
 

 

Lämnas muntligt vid sammanträdet. 
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§  
Information från förvaltningen (SN 2017/63) 
 

 

Lämnas muntligt vid sammanträdet. 

 

 
Beslutsunderlag  Följande rapporter utgör underlag i ärendet: 

• Vård- och omsorgschef Kenneth Petterssons rapport 2017-11-
20 

• Individ- och familjeomsorgschefen Åse Björkmans rapport 
2017-11-20  

 

 



A4 November IFO –myndighetsutövning barn, ungdom och vuxen, 
familjehem, familjerätt, försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten 
samt utförarverksamheterna Resurs teamet och HVB/stödboende 
EKB 
 
 
Särskilda händelser 
-Familjehemssekretaren har i KAK samverkan arrangerat en uppskattad utbildning/ 
föreläsningskväll för våra familjehem. 
 
-I det pågående uppstarts arbetet med Familjefridsteamet– det egna teamet för våld i nära 
relationer - har hållits en nätverkande föreläsningsdag med flera samarbetspartners.  
 
-Nystart av Ungdomsmottagning 12 t veckan pågår. Landstinget har inte godkänt de 
lokalförslag som givits. Det nya förslaget är att UM övertar ”Guidens” lokaler. 
-Verksamheten ”Guiden” kommer att omorganisera sitt innehåll och flytta till lokaler i 
bottenplan på Medeo huset. 
 
-Arbetet för att förbättra samverkan IFO/skolan är fullt pågående och med positiv förväntan 
hos alla inblandade. Barn och ungdomshandläggarna kommer efter årsskiftet att träffa alla 
skolans personalgrupper för att diskutera rutiner och samverkan vid orosanmälningar.  
 
-I nuläget fyller många av våra ensamkommande barn utan uppehållstillstånd 18 år eller 
skrivs upp i ålder. Flera har fått avslagsbeslut på sin asylansökan. Det innebär att 
ungdomarna flyttar vidare till Migrationsverkets omsorg. Det innebär även en kraftig 
minskning av antal ungdomar där Kungsör kommun har ansvar. F.n har kommunen ansvar 
för drygt fyrtio ungdomar. Men det är även höjd oro på HVB/Stödboende, där kamrater 
flyttar från den egna dagen till den andra och får då lämna personal, kamrater, skola mm 
med en oviss vetskap om hur framtiden kommer att se ut. Läget är påfrestande för 
personalen på HVB och socialsekreterarna. Ett antal familjehemsplacerade ungdomar har 
fått möjlighet att bo kvar i familjen som EBO.  
 
Personal 
Rekrytering av enhetschef för Resurs Teamet. 23 sökande till tjänsten. I nuläget pågår 
referenstagning. 
Även rekrytering av ekonomihandläggare gav flera sökande. En person har erbjudits och 
tackat ja till den lediga tjänsten. 
Enhetschef för HVB/Stödboende går vidare till ny tjänst i annan kommun. Rekrytering av 
ny enhetschef påbörjas omgående. 
 
Frisknärvaro 
Enheterna har ingen långtidssjukskrivning. 
Friskvårdsarbetet pågår just nu finns tillfälle att prova på Yoga. 
 
 



VO-A4-november den 14 november 2016 

 

 
 

 

Kommentar till ekonomiskt resultat 
Intäkter och kostnader ej bokförda på korrekt månad av ekonomiavdelningen, resultat måste 
lämnas på nämnd. En mycket stor risk är att om VO ej kan följa upp korrekta siffror varje 
månad som under 2016, kan avvikelser upptäckas alldeles för sent. 
 
 

Personalnyckeltal Januari 2017-oktober 2017 föregående år 
*Frisknärvaro totalt (%) 53 56 
Män - - 
Kvinnor - - 
  

Periodens viktigaste händelser 
-Samtliga chefer inom VO hårt belastade, bland annat på grund av frånvaro/vakans  
-Oro i två verksamheter, kräver stora resurser 
- Färdtjänst flyttas inte 1 december enligt beslut, flyttas 1 februari 
- Nya rutiner ”Omvårdnad” på Tallåsgården, utbildning behövs 
- Riskbedömning brukare LSS 
- Personlarm behövs i två verksamheter, införskaffad innan nämnd. 
-Enhetschef daglig verksamhet slutar 7 december, TF kvalitetsutvecklare 6 månader  

- omorganisation av LSS krävs inför nyrekrytering 
- Ny enhetschef Tallåsgården börjar 6 december 
- Enhetschef Misteln ej tillsatt i rekryteringen, bemannas av pensionerad enhetschef 
tillsvidare. 
- Hemtjänsten hårt belastad (ökning 1700 beslutstimmar på 6 månader) och har stora 
problem med sin planering. 
-Ej kunnat leverera allt underlag till KKiK på grund av byte verksamhetssystem, saknas 
uppgifter om väntetider och handläggningstider. Beslut av socialchef i oktober att ej inhämta 
uppgifter manuellt. 

Ekonomiskt resultat januari- oktober 
avvikelse från budget föregående år prognos helår 
Inväntar siffror ekonomi + 1 973 114  Inväntar siffror ekonomi 



VO-A4-november den 14 november 2016 

Personalnyckeltal januari tom oktober 2017 föregående år 
Sjukfrånvaro totalt (%) 9,84 11,1 
Män 7,1 3,5 
Kvinnor 9,7 8,9 
 

 
 

Kommentar till personalnyckeltal 
Även om sjukfrånvaron är lägre än 2016, så är trenden kraftigt ökande sjukfrånvaro (se bild). 
VO arbetar med frisknärvaro, enligt ”Plan för frisknärvaro” som har sex olika aktiviteter. En 
första träffmed personer som har hög frisknärvaro har genomförts, gruppen kommer att 
träffas återkommande framöver. 
Trots arbetet har andelen personer med frisknärvaro minskat sedan förra redovisningen. 
Troligtvis hänger detta ihop med den kraftigt ökade korttidsfrånvaron under hösten. Analys 
pågår. 
 
Kommentar till verksamhetsresultat kvalitetsaspekter från KKiK 
Kvalitetsaspekter säbo och LSS har inhämtats från enhetschef, när det gäller omsorgs- och 
serviceutbud hemtjänst har enhetschef svarat utifrån vad riktlinjerna säger om rutin finns 
eller inte. 
 
SÄBO: Aktiviteter, utevistelse, egen tid och kvällsmål är aspekter som har försämrats. 
Brukarens helhetsbedömning av särskilt boende har minskat något (från grön till gul) 
 
LSS: Resultaten har blivit förbättrade men vi är fortfarande bland de 25 % med sämst resultat 
på flera av frågorna. Positivt är att frågan om hot och våld har gått från rött till gult, kan 
vara ett resultat utifrån att frågan varit aktuell för analys och förbättringsåtgärder. 
 
Hemtjänst: Flera förbättringar bland annat den total brukarbedömningen. När det gäller 
Hemtjänsttagaren erbjuds att välja tid för insats, så är det en planeringsfråga, detta är 
prioriterat för 2018 ingår även i IBIC, som är antaget. Däremot att välja personal som 
kommer (kön, språk) är i dagsläget inte möjligt. Verksamheten försöker anpassa efter 
brukarens önskemål men det skulle inte gå att följa i en riktlinje. 



VO-A4-november den 14 november 2016 

 
Kvalitetsaspekter kommer att vara en del av VO verksamhetsplanering 2018. När det 
gäller omsorgs- och serviceutbudet inom hemtjänst, behöver riktlinjer revideras och antas 
politiskt för att påverka resultatet. 
Kvalitetsaspekter särskilt boende 2015 2016 2017 
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, 
andel (%) 13 100 50 
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna 
önskemål dagligen, andel (%) 13 63 0 
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet att välja 
alternativ rätt vid huvudmål, andel (%) 51 86 50 
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet till 
internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (%) 100 86 100 
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka tv-kanaler utöver 
basutbudet i den egna lgh, andel (%) 100 100 100 
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka tv-kanaler utöver 
basutbudet i gemensamhetslokal, andel (%) 87 100 50 
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål, andel 
(%) 100 100 50 
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, 
andel (%) 100 100 100 
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för 
uppstigning på morgonen, andel (%) 100 100 100 
Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och 
gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%) 0 0 0 
Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och 
gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%) 0 49 0 
Brukare i särskilt boende för äldre som har möjlighet att tala sitt modersmål 
(inkl. svenska) med sin kontaktman, andel (%) 100 100 99 
Enheter i särskilt boende där det är möjligt att bli sambo, andel (%)   100 100 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 87 88 84 
 
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende 2015 2016 2017 
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng 62 54 64 
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta 
huvudmålet tillsammans minst en gång per vecka, andel (%) 100 100 100 
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende ges möjlighet att vara ute på 
aktiviteter som kräver personalstöd efter kl 21, en gång/månad, andel (%) 100 93 100 
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet att planera 
matsedel, handla livsmedel mm, andel (%) 35 33 87 
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till 
internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (%) 35 0 0 
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till så många 
individuellt anpassade aktiviteter i veckan som hen önskar, andel (%)     89 
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har tillgång till egen brevlåda 
som posten levererar till, andel (%) 31 22 55 
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende kan bestämma över vilken mat 
(huvudmålet) som serveras, andel (%) 77 93 68 
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende kan ta emot gäster alla kvällar 
efter kl. 21.00, andel (%) 67 100 100 
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Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit 
på boendet under de sex senaste månaderna, andel (%) 33 11 45 
Enheter enl. LSS § 9.9 där det är möjligt att bli sambo, andel (%)   0 13 
 
Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst 2015 2016 2017 
hemtjänst äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 82 70 76 
Hemtjänsttagaren erbjuds att välja man eller kvinna för personlig hygien, 
(Ja=1/ Nej=0) 1 0 0 
Hemtjänsttagaren erbjuds att välja tid för insats, (Ja=1/ Nej=0) 1 0 0 
Hemtjänsttagaren erbjuds dagligvaruinköp, (>En gång/vecka=3/ En 
gång/vecka=2/ <En gång/vecka=1/ Ingår inte=0) 2 3 3 
Hemtjänsttagaren erbjuds dusch två gånger eller mer per vecka, (Ja=1/ 
Nej=0) 1 1 1 
Hemtjänsttagaren erbjuds enklare matlagning i bostaden, (Ja=1, Nej=0) 1 1 1 
Hemtjänsttagaren erbjuds ledsagarservice, (>En gång/månad=3/ En 
gång/månad=2/ <En gång/månad=1 / Ingår inte=0) 3 3 3 
Hemtjänsttagaren erbjuds möjligheten att följa med vid dagligvaruinköp, 
(Ja=1/ Nej=0) 1 1 1 
Hemtjänsttagaren erbjuds promenader, (>En gång/vecka=3/ En 
gång/vecka=2/ <En gång/vecka=1/ Ingår inte=0) 3 3 3 
Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens (En gång i veckan=3/ Varannan 
vecka=2/ Var tredje vecka eller mer sällan=1) 3 3 3 
Hemtjänsttagaren erbjuds städning, omfattning (>Två r.o.k.=3/ Två r.o.k.=2/ 
Ett r.o.k.=1) 2 2 2 
Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt, frekvens (En gång i veckan=3/ Varannan 
vecka=2/ Var tredje vecka eller mer sällan=1) 3 2 2 
Hemtjänsttagaren erbjuds vid behov trygghetsringning/telefonservice, 
(Ja=1/Nej=0) 1 1 1 
Hemtjänsttagaren erbjuds välja personal som talar hemtjänsttagarens språk, 
(Ja=1/ Nej=0) 0 0 0 
Invånare 65+ erbjuds service som t.ex. gräsklippning, snöskottning eller 
fixartjänst, (Ja=2/ Någon=1/ Ingen=0) 2 1 2 
Invånare 65+ erbjuds social dagverksamhet, (Vardag+helg=2/ Vardag=1/ 
Ingår inte=0) 1 1 1 
Invånare 65+ med demenssjukdom erbjuds biståndsbedömd dagverksamhet 
vid behov, (Vardag+helg=2/ Vardag=1/ Ingår inte=0) 1 1 1 
Invånare 65+ med syn- och hörselskada erbjuds stöd och rådgivning vid 
behov, (Ja=1/ Nej=0) 1 0 1 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 90 93 96 
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§  
Redovisning om arbetet med lågaffektivt 
bemötande 
 

 

Lämnas muntligt vid sammanträdet. 
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§  
Ett system för Trygghet, enkelhet, säkerhet 
(TES)  

 

Information lämnas muntligt vid sammanträdet. 
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§  
Investering – Bil till nytt arbetslag  
(SN 2017/194) 
Enhetschefen för Arbetsmarknad och försörjning föreslår en 
investering ”Bil till nytt arbetslag”.  
 
Ett fordon på heltid med plats för fem personer behövs för att 
ett nytt friluftslag ska kunna underhålla vandringsleder, grill-
platser och träprojekt, t.ex. vindskydd och småbroar. Debite-
ring för utfört arbetet sker enligt överenskommelse med res-
pektive uppdragsgivare.  
 
Tillsammans med Kungsör KommunTeknik AB och fritids-
kontoret ser förvaltningen att man kan skapa fler platser för 
arbetsmarknadsåtgärder med uppdrag baserade på Friluftsplan 
och Grönstrukturplan, båda antagna av kommunfullmäktige. 
 
Investeringen beräknas till 150-200 000 kronor.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Idéblankett 
 
Förslag till beslut Socialnämnden godkänner investeringen ”Bil till nytt arbetsla” 

och överlämnar den till kommunstyrelsen 
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§  
Överenskommelse med anledning av Lagen 
om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård (SN 2017/202) 
Den 1 januari träder Lan om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård i kraft. Den syftar till att patienter som inte 
längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som 
möjligt ska kunna lämna den på ett tryggt och effektivt sätt.  
 
Länets socialchefer och chefer för regionens hälso- och sjukvård 
har arbetat med att förbereda de förändringar som den nya lagen 
innebär. Ett förslag till Överenskommelse mellan Region Väst-
manland och kommunerna i Västmanland om samverkan för trygg 
och effektiv utskrivning för sluten hälso- och sjukvård har tagits 
fram. 
 
Den strategiska regionala beredningen beslutade vid sitt samman-
träde den 27 oktober 2017 rekommendera kommunerna i Väst-
manland och Region Västmanland att anta överenskommelsen. 
Den syftar till att  
• skapa en trygg och effektiv övergång till öppenvård efter en 

slutenvårdsvistelse och  
• tydliggöra parternas roller 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-20 
• Tjänsteskrivelse från Region Västmanland daterad 2017-10-13 

med bilagor 
• Protokollsutdrag från Strategiska regionala beredningen 2017-

10-27 
 
Förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta Överenskom-

melse mellan Region Västmanland och kommunerna i Västman-
land om samverkan för trygg och effektiv utskrivning för sluten 
hälso- och sjukvård från och med den 1 januari 2018. 
  

 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2017-11-20 SN 2017/202 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen  
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
T.f. socialchef Kenneth Pettersson  
  
 
 
 

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 

Överenskommelse med anledning av Lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 
Den 1 januari träder Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i kraft. Den syftar till att patienter som inte längre har behov av den 
slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna den på ett tryggt 
och effektivt sätt.  
 
Länets socialchefer och chefer för regionens hälso- och sjukvård har arbetat med 
att förbereda de förändringar som den nya lagen innebär. Ett förslag till Överens-
kommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanland om 
samverkan för trygg och effektiv utskrivning för sluten hälso- och sjukvård har 
tagits fram (bilaga 2). Till den finns även en missivskrivelse (bilaga 1). 
 
Den strategiska regionala beredningen beslutade vid sitt sammanträde den 27 
oktober 2017 rekommendera kommunerna i Västmanland och Region Västman-
land att anta överenskommelsen. Den syftar till att  
- skapa en trygg och effektiv övergång till öppenvård efter en 

slutenvårdsvistelse och  
- tydliggöra parternas roller 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta Överenskommelse mellan 
Region Västmanland och kommunerna i Västmanland om samverkan för trygg 
och effektiv utskrivning för sluten hälso- och sjukvård från och med den 1 januari 
2018. 
 
 
 
 
Kenneth Pettersson 



1 (2) 

Datum 

 

Regionkontoret 
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling 

2017-10-13 

 
 
 
 

 

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN REGION VÄSTMANLAND OCH KOMMUNERNA I 
VÄSTMANLAND OM SAMVERKAN FÖR TRYGG OCH EFFEKTIV UTSKRIVNING FRÅN 
SLUTEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

 

 

 

Den 1 januari 2018 träder Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvårdslag i kraft. Den syftar till att patienter som inte längre har behov 
av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna den på ett 
tryggt och effektivt sätt. Chefsforum, samverkan mellan länets samtliga socialchefer 
och chefer för regionens hälso- och sjukvård, arbetar med att förbereda de 
förändringar som den nya lagen medför. Den 15 september 2017 beslutade 
Chefsforum att godkänna missivtext och förslag till överenskommelse, se bifogade 
bilagor. 

 
Överenskommelse syftar till att skapa en trygg och effektiv övergång till öppen vård 
efter en slutenvårdsvistelse genom att utgöra en god grund för ett tillitsfullt 
samarbete mellan parterna så att vårdens och omsorgens insatser kan samordnas 
utifrån individens behov och förutsättningar. Överenskommelsen syftar även till att 
tydliggöra parternas roller. Den landstingsfinansierade öppna vårdens ansvar för vård 
i hemmet för såväl psykiatriska som somatiska sjukdomar belyses särskilt. 

 
För att reglera processen kring samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård ska, enligt lagen, gemensamma riktlinjer finnas för ge stöd i det vardagliga 
arbetet. Chefsforum har utsett representanter som arbetar med att ta fram 
gemensamma riktlinjer för samverkansprocessen. 

 

Lagen ger möjlighet att teckna överenskommelse om att kommuners 
betalningsansvar ska inträda vid annan tidpunkt och/eller med annat belopp än den 
som anges i lagen. Den modell för betalningsansvar som anges i lagstiftningen är en 
s.k. back-up lösning, d.v.s. är tänkt att träda i kraft för de huvudmän som inte kan 
komma överens om en lösning. Betalningsansvaret regleras under avsnitt 7 i 
överenskommelsen. Precisering av beräkningsmodellen anges i tillhörande bilaga. 

 
För patienter som vårdas inom rättspsykiatrin behöver särskilda riktlinjer utformas. 
En arbetsgrupp tillsätts i november 2017 med uppdrag av Chefsforum. 

 

Ett problem som uppmärksammats är patienter som kommer till akuten och inte 

behöver slutenvård men som heller inte direkt kan skickas hem då hemsituationen 

eller något annat inte tillåter det. Huvudmännen är överens om att i ett fortsatt 

arbete ta fram underlag utifrån en gemensam analys och rutiner för hur dessa 

personer ska erbjudas ett respektfullt och tryggt omhändertagande 
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Datum 

 

2017-10-13 
 
 

 
Chefsforum kommer att utse en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ett 

gemensamt underlag och riktlinjer gällande patienter som inte kan erbjudas 

adekvata insatser f.n. enligt ovanstående beskrivning. 

 

Överenskommelsen gäller från och med 2018-01-01. Lagstiftningens intentioner 
med patientens bästa i fokus och ett aktivt samarbete är grunden. I avvaktan på 
leverans av nytt IT-stöd för informationsöverföring behöver tidpunkten för 
tillämpningen av det nya regelverket förskjutas. Efter leverans av IT-stöd 
genomförs tester av IT-systemet och därefter en omfattande utbildning av berörd 
personal från regionen och kommuner för att säkra ett framgångsrikt införande. 
En succesiv övergång till att arbeta i lagstiftningens anda kommer att ske under 
2018. Huvudmännen får gemensamt fatta beslut om tidpunkten för när 
tillämpningen ska ske fullt ut, dock ej med senare start än 2019-01-01.  

 

 
 

Förslag till beslut: 

- Den strategiska regionala beredningen rekommenderar kommunerna i 

Västmanland och Region Västmanland att besluta att anta 

Överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i 

Västmanland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård, att gälla från och med 2018-01-01, enligt redovisat 

upplägg. 
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OÖ verenskommelse mellan Region 
Västmanland och kommunerna i 
Västmanland om samverkan för 
trygg och effektiv utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård 

1 Överenskommelsens parter 
• Arboga kommun 
• Fagersta kommun 
• Hallstahammars kommun 
• Kungsörs kommun 
• Köpings kommun  
• Norbergs kommun 
• Sala kommun 
• Skinnskattebergs kommun 
• Surahammars kommun 
• Västerås kommun 
• Region Västmanland 

 
Kommunerna kallas nedan gemensamt ”kommunerna” och var för sig ”kommun”. 
Region Västmanland kallas ”regionen”. Kommunerna och Regionen gemensamt 
kallas nedan ”parterna”. Begreppet ”landstinget” används då det beskrivs i lagtext. 

 

2 Inledning 
Den 1 januari 2018 införs Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. Den syftar till att patienter som inte längre har behov av den 
slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna den slutna vården på 
ett tryggt och effektivt sätt. Lagen ger också möjlighet att teckna överenskommelse 
om att kommuners betalningsansvar ska inträda vid annan tidpunkt och/eller med 
annat belopp än den som anges i lagen. 

Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att individen i ökad 
omfattning kan få vård av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i hemmet.  

Överenskommelsen syftar till att skapa trygg och effektiv övergång till öppen vård 
efter en slutenvårdsvistelse genom att vara en god grund för ett tillitsfullt samarbete 
mellan parterna så att vårdens och omsorgens insatser kan samordnas utifrån 
individens behov och förutsättningar.  
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Överenskommelsen syftar även till att tydliggöra parternas roller. Den 
landstingsfinansierade öppna vårdens ansvar för vård i hemmet för såväl psykiatriska 
som somatiska sjukdomar belyses särskilt. 

För att reglera processen kring samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård ska länsgemensamma riktlinjer ge stöd i det vardagliga arbetet. 

3 Definitioner 

Fast vårdkontakt  
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Kap 2, 5§ anger 
att när en enhet i den landstingsfinansierade öppna vården har tagit emot ett 
inskrivningsmeddelande ska verksamhetschefen vid den enheten utse en fast 
vårdkontakt för patienten om det inte redan finns. Den fasta vårdkontakten påbörjar 
planeringen av den fortsatta vården vid utskrivning från sjukhus utan dröjsmål. En 
fast vårdkontakt kan vara hälso- och sjukvårdspersonal eller i vissa fall en mer 
administrativ funktion som koordinerar patientens vård. 

 
I annan lagstiftning beskrivs Fast vårdkontakt enligt följande: 

 
Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)) 4 kap, 1 § En 
verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30) ska säkerställa att patientens behov av trygghet, 
kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. 
Verksamhetschefen ska utse en fast vårdkontakt enligt vad som 
anges i 6 kap. 2 § Patientlagen (2014:821). 
 
Patientlag (2014:821) Kap.6, § 2. En fast vårdkontakt ska utses för 
patienten om han eller hon begär det, eller om det är nödvändigt 
för att tillgodose hans eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning och säkerhet. 

Utskrivningsklar  
En patient är utskrivningsklar när samtliga kriterier nedan är uppfyllda  

• Behandlande läkare har bedömt att patienten inte längre behöver sluten 
vård.  

• Patienten har fått skriftlig information inför hemgång. Läkemedelsberättelse 
skickas med utifrån individuella behov. 

• Fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården. 
• Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och 

socialtjänst har överförts till de enheter som har fått ett 
inskrivningsmeddelande. 

• Nödvändiga hjälpmedel och medicinteknisk utrustning från Regionen är 
utprovade och/eller tillgängliga för patienten. 

• Läkemedelslista är uppdaterad och nödvändiga läkemedel finns tillgängliga 
för patienten. 
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När ovanstående sex kriterier är uppfyllda så aktiveras utskrivningsklar och 
mätpunkt för betalningsansvar inleds. Patienten är klar för hemgång. 

Hemmet 
Med hemmet avses både ordinärt och särskilt boende samt korttidsplats. 

Hälso- och sjukvård 
Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador 
samt sjuktransporter. 

Landstingsfinansierad öppen vård 
Med öppen vård avses annan hälso- och sjukvård än sluten vård. I denna 
överenskommelse menas somatiska och psykiatriska öppenvårdsmottagningar och 
primärvård.  

I de flesta fall innebär det vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning. 

 

Målgrupp 
Målgruppen är personer, som efter utskrivning från den slutna vården behöver 
insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården samt den landstingsfinansierade öppna vården  

Socialtjänst 
Insatser för en enskild enligt författningarna om socialtjänst och stöd och service till 
vissa funktionsnedsatta samt insatser enligt de särskilda författningarna om vård 
utan samtycke av unga eller av missbrukare. 

Sluten vård 
Hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan 
tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård. 

4 Syfte och Mål 

Syfte 
Åstadkomma/främja en god vård på rätt vårdnivå och en socialtjänst av god kvalitet 
för den enskilde där ledtiderna är så korta som möjligt vid utskrivning från slutenvård 
till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst.  
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Mål 
Genom ett tillitsfullt samarbete med individens bästa i fokus: 

- är patienten och anhöriga delaktiga och välinformerade efter slutenvård 
- är vård- och omsorgsprocessen i Västmanland effektiv 

 

5 Parternas ansvar 
Alla parter har ansvar för att kunna genomföra effektiva planeringsprocesser. 
Parterna ska tillhandahålla resurser och informationsöverföringssystem så att 
individen kan komma hem på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. Arbetet ska 
organiseras på ett sådant sätt att samordnad individuell plan (SIP) i huvudsak kan 
utföras där det är optimalt för patienten. Den fasta vårdkontakten i den 
landstingsfinansierade öppenvården kallar till SIP. 

Alla berörda parter har ansvar för att medverka i att en SIP upprättas och följs upp.  

Inför varje verksamhetsår ska parterna komma överens om specifika 
utskrivningsprocesser för storhelger med många röda dagar i följd. Syftet är att säkra 
resursinsatser från alla berörda parter så att utskrivningsprocessen enligt denna 
överenskommelse kan fortgå även under dessa helger. 

5.1 Kommunens ansvar 
Kommunen ansvarar för att deras folkbokförda personer kan lämna sjukhuset när de 
bedöms som utskrivningsklara enligt definitionen i avsnitt 3. 

5.2 Regionens ansvar 

5.2.1 Slutenvård 
Underrätta kommunen och berörda öppenvårdsenheter i 
landstingsfinansierad öppen vård inom 24 timmar efter 
inskrivning. Inskrivningsmeddelandet ska innehålla 
personuppgifter och uppgift om beräknad utskrivningsdag. Om 
den behandlande läkaren först senare under vårdförloppet 
bedömer att en patient kan komma att behöva insatser enligt 
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso– och 
sjukvård vård Kap 2 § 1, ska den slutna vården skicka 
inskrivningsmeddelandet senast 24 timmar efter det att den 
behandlande läkaren gjorde den bedömningen. 
 
Bedöma att patienten är utskrivningsklar och säkerställa att 
kriterierna för utskrivningsklar är uppfyllda. 

5.2.2 Öppenvård 
Verksamhetschef inom landstingsfinansierad öppen vård utser fast 
vårdkontakt då inskrivningsmeddelande kommer. Planering av de 
insatser som är nödvändiga för att patienten på ett tryggt och 
säkert sätt ska kunna lämna den slutna vården sker i samverkan 
mellan parterna. 
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Den utsedda fasta vårdkontakten ska kalla till SIP senast tre dagar 
efter att en underrättelse mottagits om att patienten är 
utskrivningsklar.  
 
 

5.2.3 Öppen psykiatrisk tvångsvård 
För patienter som ska skrivas ut till öppen psykiatrisk tvångsvård 
måste en samordnad vårdplan enligt 7a § lag (1991:1128) om 
psykiatrisk tvångsvård ha upprättats innan patienten lämnar 
slutenvården. 

 

5.3 Gemensamt ansvar 

När en berörd enhet inom socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården har fått ett 
inskrivningsmeddelande, ska enheten börja sin planering av de insatser som är 
nödvändiga för att patienten på ett tryggt och säkert sätt ska kunna lämna den slutna 
vården och efter utskrivningen få sina behov av socialtjänst eller hälso- och sjukvård 
tillgodosedda. Planeringen ska i möjligaste mån ske i dialog med patient, anhörig och 
andra vårdgivare. 

Ta initiativ till, och delta i SIP om man blir kallad. 

Parterna ska arbeta med avvikelserapporter då ansvar enligt denna 
överenskommelse inte åtföljs. Genom att meddela och analysera avvikelser ska 
åtgärder därefter vidtas som förbättrar och utvecklar processen. Detta ska ske 
omgående vid allvarliga fel och långsiktigt vid systematiska avvikelser. Parterna är 
överens om att hantera båda perspektiven. 

 

6 Processen kring samverkan för utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård. 

Parterna är överens om att en god utskrivningskvalitet minskar undvikbara 
återinskrivningar i sluten vård. Genom god och säker läkemedelsbehandling och 
bedömning av hälsotillståndet hos individer i hemmet enligt systematisk 
bedömningsstruktur kan inskrivning i sluten vård undvikas. Parterna ska arbeta 
strukturerat med det vårdpreventiva arbetet.  

Parterna ska också säkerställa att patienter inte riskerar att ”falla mellan stolarna”. 

Samarbetet i processen kring samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård ska stödjas av länsgemensamma riktlinjer. I dem förtydligas begrepp och 
tillvägagångssätt. 
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7 Ekonomisk reglering 
I linje med lagstiftarens intentioner ingår i denna överenskommelse en lösning 
för betalningsansvar som ersätter den som anges i Lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Kap 5, § 4. 

Betalningsansvar inträder om det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter 
att patient definierats som utskrivningsklar, enligt fastställda kriterier, 
överskrider tre dagar under en kalendermånad.   

När betalningsansvar inträder ska kommunen ersätta Region Västmanland på 
individnivå under nästkommande kalendermånad och varje månad fram till dess 
att betalningsansvar upphör, se nedan. Betalningsansvar inleds vid 
kalendermånadsskifte.  

När det genomsnittliga antalet dagar är 3,0 eller lägre under en sammanhållen 
kalendermånad upphör regionens krav på ersättning från nästkommande 
kalendermånad. 

För detaljerad beräkning, se bilaga 1 Beräkning av betalningsansvar. 

8 Tvist  
Tvister löses i första hand på lokal chefsnivå mellan parterna. Om tvisten inte kan 
lösas där lyfts frågan till överordnad chefsnivå mellan parterna. Kan inte dessa lösa 
frågan förs frågan vidare till den politiska nivån. 
Vid tvist som inte kan lösas enligt ovan får frågan lyftas till domstol. 
 

9 Uppföljning, utvärdering och revideringar i 
överenskommelsen  

Uppföljning och tillämpning av överenskommelsen ska följa särskild plan som 
regleras av parternas samverkansforum. 

Ändring av och tillägg till denna överenskommelse ska, för att vara bindande, vara 
skriftliga samt undertecknade av parterna och i förekommande fall godkända av 
parternas beslutande organ.  
 
Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar överenskommelsens 
huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar, anpassning till förändringar i 
lagtext eller nationella riktlinjer, kan initieras och godkännas av parternas 
samverkansforum för hälso- och sjukvårds- och socialtjänstfrågor på 
tjänstepersonsnivå. Dessa ändringar ska dokumenteras och biläggas 
överenskommelsen. 
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10 Överenskommelsens ikraftträdande och 
upphörande 

Denna överenskommelse gäller från 1 januari 2018 och tills vidare.  

Överenskommelsen kan sägas upp i sin helhet och för samtliga parter efter beslut på 
den politiska nivån som varje part beslutat. 

Denna överenskommelse har upprättats i 10 likalydande exemplar och utväxlats 
mellan parterna. 
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Bilaga 1 till Överenskommelse mellan Region Västmanland och 
kommunerna i Västmanland om samverkan för trygg och effektiv 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, avsnitt 7 ”Ekonomisk 
reglering” 
  
Beräkning betalningsansvar                  

Löpande beräkning innan betalningsansvar inträder 

Beräkning sker genom att totala antalet dagar i sluten vård som överstiger 3,0 delas med 
antalet utskrivningsklara patienter. Begreppet ”utskrivningsklar” i detta dokument avser i 
överenskommelsen fastlagda sex kriterier för utskrivningsklar som innebär att mätpunkt för 
betalningsansvar inleds. (P) för varje kalendermånad. X-Y räknas på individnivå, individ 1, 2, 3 
osv tom P antal.  

 

*  Om hemgångsklar sker efter kl 13.00 gäller nästkommande dag dvs  

 

. 

Täljare: (Patient 1: Hemgång datum X1 – utskrivningsklar datum Y1 senast kl 13.00 ) + (Patient 
2: Hemgång datum X2 – utskrivningsklar datum Y2 senast kl 13.00 ) +  osv där P = antal 
patienter  per kalendermånad för respektive kommun. Om utskrivningsklar meddelas efter kl 
13.00 gäller nästkommande dag dvs Y+1 

Nämnare: P = Antal patienter per kalendermånad   

Resultat Z = genomsnittlig tid per kalendermånad mellan faktisk hemtagning och 
utskrivningsklar. Om Z är ett tal som överstiger 3,0 en kalendermånad inträder 
betalningsansvar. 

Mätningen under en kalendermånad avser alla patienter som definieras som 
utskrivningsklara (= Y) under innevarande kalendermånad.  

Beräkning när betalningsansvar inträder 

När betalningsansvar inträder ska kommunen ersätta Region Västmanland på individnivå 
under nästkommande kalendermånad och varje månad fram till dess att betalningsansvar 
upphör. Betalningsansvar inleds vid kalendermånadsskifte. Betalningsansvar inträder för 
varje individ från dag 4 enligt formel B. 

 

                       (X1-Y1) + (X2-Y2) + ……. osv  1 tom P antal 

Formel A    ------------------------------------------------------------  = Z 

                                                  P 
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Y = datum för meddelande om utskrivningsklar. Om utskrivningsklar meddelas efter kl 13.00 
gäller nästkommande dag dvs Y+1 

 X = datum för hemgång.  

T = antal dagar, fyra eller fler som individen legat kvar på sjukhus  

Formel B beräknas för varje individ som är inlagd under respektive kalendermånad. Summa 
att debitera är lika med samtliga individer som beräknats enligt formel B under aktuell 
kalendermånad  

Kommunerna ersätter med 4 500 kr per dygn i 2017 års prisnivå. Beloppet ska räknas upp 
årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt Landstingsprisindex. Den ekonomiska 
regleringen hanteras kommunvis.    

Vid månad då betalningsansvar inträtt fortsätter mätning enligt Formel A ovan. Efter 
kalendermånad då mätningen innebär resultat 3,0 eller lägre avvecklas tillämpning av formel 
B from nästkommande kalendermånad. 

Besked till kommunerna om faktiskt utfall för en kalendermånad kommer att kunna lämnas 
någon vecka in på nästa kalendermånad. 

 

Formel B                                                                                                          
(X1-Y1) = T    

    Villkor:     om T  är lika med eller större än 4   gäller 

              (T-3) * vårddygnskostnad  = aktuellt belopp att betala för 
individen 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Organ Strategisk regional beredning 

Plats Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås 

Tidpunkt Fredagen den 27 oktober 2017 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 61 Överenskommelse med anledning av Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 
RV 171737 

Den 1 januari 2018 träder Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvårdslag i kraft. Den syftar till att patienter som inte längre har behov 
av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna den på ett 
tryggt och effektivt sätt. 

Ann Tjernberg redovisar ett förslag till överenskommelse. Överenskommelsen syftar 
till att skapa en trygg och effektiv övergång till öppen vård efter en slutenvårds-
vistelse och även till att tydliggöra parternas roller. 

Överenskommelsen föreslås gälla från och med 2018-01-01. 

Beredningens beslut 
1. Den strategiska regionala beredningen rekommenderar kommunerna i 

Västmanland och Region Västmanland att besluta att anta Överenskommelse 
mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanland om samverkan 
för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, att gälla från 
och med 2018-01-01 enligt redovisat upplägg. 

Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vid protokollet 
 

Lotta Rajahalme, mötessekreterare 
 

Justerat 2017-11-05 
 

Denise Norström Johanna Odö 
Ordförande Justerare 

Rätt utdraget intygas 2017-11-07 
  

Christina Ersson  
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2017-11-28   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, socialnämndens ekonom, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Detaljbudget 2018 – fördelning av budgetram 
(SN 2017/203) 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av 
nämndens budgetram för 2018. Detta är under förutsättning att de 
förslagna budgetramarna på kommunnivå blir som föreslagit. 
 
På ansvarsnivå föreslås följande: 
 
Ansvar Budget 

2017 
Budget  

2018 

Socialnämnden 600 000 615 000 

Socialförvaltning 3 458 000 3 907 000 

Totalt IFO avdelning 57 709 000 57 896 000 

- IFO myndighet 24 861 000 23 367 000 

- Arbetsmarknad och försörjning 12 385 000 13 141 000 

- Öppenvård/resursteam 5 753 000 6 461 000 

- HVB och stödboende 14 710 000 14 927 000 

Totalt vård och omsorg 164 577 000 167 492 000 

- Vård och omsorg 
administration 

5 969 000 7 021 233 

- Äldreomsorg 74 206 000 76 129 326 

- Hälso- och sjukvård 14 031 000 13 827 687 

- LSS-omsorg 55 556 000 54 765 969 

- Bistånd och socialpsykiatri 14 815 000 15 747 785 

TOTALT 226 344 000 229 910 000 
 
Budgetramarna är uppräknade med kostnader för löneökningar 
samt vissa administrativa kostnader. I förvaltningens tjänsteskri-
velse finns fler kommentarer till föreslagen fördelning. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-20 
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Förslag till beslut Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag på fördel-

ningen av budgetramen för 2018, under förutsättning att de 
föreslagna ramarna till nämnderna slås fast.  



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-11-20  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialaförvaltningen Socialnämnden 
  
Vår handläggare  
Tf förvaltningschef Kenneth Pettersson 
 

 

 

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 

Socialnämndens budget 2018  
Nedan följer en redovisning hur Socialförvaltningen önskar fördela sin bud-
getram, under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om föreslagna 
ramar.  

Ansvar Budget 2017 Budget 2018 

Totalt socialförvaltningen 226 344 000 229 910 000 

Socialnämnden 600 000 615 000 
Socialförvaltning 3 458 000 3 907 000 

IFO myndighet 24 861 000 23 367 000 

Arbetsmarknad och försörjning 12 385 000 13 141 000 

Öppenvård/resursteam 5 753 000 6 461 000 

HVB och stödboende 14 710 000 14 927 000 

Totalt IFO avdelning 57 709 000 57 896 000 

Vård och omsorg administration 5 969 000 7 021 233 

Äldreomsorg 74 206 000 76 129 326 

Hälso- och sjukvård 14 031 000 13 827 687 

LSS-omsorg 55 556 000 54 765 969 

Bistånd och socialpsykiatri 14 815 000 15 747 785 

Totalt vård och omsorg 164 577 000 167 492 000 

 
Kommentarer 
Budgetramarna är uppräknade med kostnader för löneökningar samt vissa 
administrativa kostnader. 
 
Den lägre budgetramen för IFO 2018 beror på minskade placerings- och kon-
sultkostnader. Enheten för arbetsmarknad och försörjning har fått utökade 
personalresurser motsvarande 1,5 tjänst.  
 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-11-20  
 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 

Inom vård och omsorgs ram har ändrat behov täckts bestående av en total ut-
ökning av 1,6 årsarbetare (ÅA). På grund av beslut inom avlösarservice och 
stödfamilj (ingen budget 2017) behövdes budget utifrån beslut. De sänkta 
omkostnaderna för LSS består framförallt av ett minskat personlig assistans-
ärende och att motsvarande 1,7 ÅA (natt) flyttats från LSS till ÄO. I ramen 
för adm ligger budget för korttids, fritids samt kvalitetsutvecklare som flyttats 
från daglig verksamhet.  
 
På budgetberedningen redovisade undertecknad att minskad ram för heltid 
inte kan utföras på 4 000 000 kr. Under 2017 har vi haft låg omsättning av lä-
genheter och fått kraftigt ökade köer till Särskilt boende och korttids inom 
äldreomsorgen.  
 
När det gäller korttidsplatser så beläggs de framförallt av personer som väntar 
på att beslutet på särskilt boende ska verkställas. Ökningen prognostiseras att 
fortsätta att kraftigt öka. Detta resulterar i mer hemtjänstbeslut samt utökad 
hemsjukvård.  Sedan i våras har hemtjänstbesluten ökat med 1700 timmar 
och bara i oktober har sex nya hemsjukvårdbeslut tillkommit. Dessutom 
ersätter inte Försäkringskassan sjukvårdsinsatser inom personlig assistans 
längre, med hänvisning till en dom.  Det innebär minskade timmar (hög 
schablontid) hos flertalet brukare, som då behöver ett kommunbeslut. Ett 
exempel är tablettgivning med en schablontid på 30 minuter. En brukare har 
redan fått minskat beslut på 10,5 timmar per vecka från försäkringskassan.  
 
Förslaget från budgetberedningen är därför att socialförvaltningens ram ska 
utökas med 1 000 000 kr för: 
• Täcka det kraftigt ökade behovet av hemtjänst. Beräknas ytterligare ök-

ning av 0,5 ÅA från och med mars och totalt 1,0 ÅA från och med au-
gusti, totalt 350 000 kr 

• Täcka det kraftigt ökade behovet av hemsjukvård. Samma fördelning 
som på hemtjänsten, totalt 370 000 kr 

• Eftersom försäkringskassan inte ersätter sjukvårdsinsatser utökas ramen, 
totalt 280 000 kr 

 
Utökningen av ramen ligger under adm i tabellen. Dessa pengar fördelas när 
behovet uppstår. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag på fördelningen av 
budgetramen för 2018, under förutsättning att kommunstyrelsen fastslår de 
föreslagna ramarna.  
 
 
Kenneth Pettersson 
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§  
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2017  
(SN 2017/49) 
 

 

Lämnas på sammanträdet. 
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§  
Rapportering – ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut/ej verkställda domar 
(SN 2017/16) 
 

 

Lämnas på sammanträdet. 
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§  
Rapportering från kontaktpolitiker 
(SN 2017/78) 
 

 

Lämnas på sammanträdet. 
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§  
Meddelanden delegationsbeslut (SN 2017/) 
Socialnämndens myndighetsutskotts protokoll 2017-10-25, §§ 
156-172. 
 
 
Socialförvaltningen har fattat beslut enligt delegation. Jämförelse 
görs mot förra året. 
 
Försörjningsstöd  
 
 2016 2017 
 Bifall Avslag Belopp Bifall  Avslag  belopp  
Januari 97 19 504496 84 30 360429 
Februari 93 11 436122 84 31 400475 
Mars 103 5 531316 104 42 614095 
April 86 13 518874 78 37 408678 
Maj 92 9 530606 97 48  
Juni 110 16 554205    
Juli 111 30 631133    
Augusti 90 49 456560    
September 87 38 490229 92 60 407403 
Oktober 88 31 497744 84 45 471193 
November 92 23 488702    
December       
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Beslut om utredning och behandling samt familjerätt 
 
 Utrednings- och 

behandlingsbeslut 
Familjerättsbeslut 

 2016 2017 2016 2017 
Januari 14 5 3 4 
Februari 15 6 5 9 
Mars 16 7 4 5 
April 12 8 6 4 
Maj 10 6 2 4 
Juni 14 8 2 9 
Juli 6 3 2 2 
Augusti 5 3 7 6 
September 2 10 4 5 
Oktober 10 10 7 8 
November 11  6  
December     16   6  
 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 Färdtjänst 

Antal beslut 
Riksfärdtjänst 

Antal enkelresor 
 2016 2017 2016 2017 
 Bifall Avslag Bifall Avslag 
Januari 4 0 6 0 8 4 
Februari 11 0 10 0 6 6 
Mars 13 0 10 0 18 20 
April 4 0 1 1 14 8 
Maj 9 0 10 0 24 16 
Juni 5 0 10 0 19 25 
Juli 3 0 1 0 22 16 
Augusti 12 0 9 0 21 21 
September 5 0 2 0 28 18 
Oktober 9 0 5 0 10 34 
November 10 0   38  
December 16 0   16  
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Biståndsbeslut  
 
 Beslut enligt SoL 2016 Beslut enligt SoL 2017 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  61 0 48 0 
Februari  46 0 32 4 
Mars  47 0 47 0 
April  68 1 51 4 
Maj  43 1 52 1 
Juni  44 1 55 3 
Juli  46 0 28 0 
Augusti           64 0 43 2 
September 58 2 55 1 
Oktober  46 2 67 2 
November  46 0   
December  34 1   

 
 Beslut enligt LSS 2016 Beslut enligt LSS 2017 
 Bifall Avslag  Bifall  Avslag 
Januari  2 0 2 2 
Februari  3 0 1 0 
Mars  1 0 1 3 
April  2 2 2 0 
Maj  4 1 4 1 
Juni  3 2 4 1 
Juli  1 0 2 1 
Augusti  1 0 2 0 
September 1 0 3 1 
Oktober  0 2 5 1 
November  2 0   
December  2 0   
 

 
Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena om delegations-

beslut till handlingarna. 



 

 
RAPPORT 

 

 
 
Rapport av beslut i socialnämndens myndighetsutskott 2017-10-25 §§ 156-
172 
 

§ Ärende/delegationshänvisning  Beslut/ 
kostnad 

 Ärenden till myndighetsutskottet – ensamkommande  

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

Till 
handlingarna 

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

Till 
handlingarna 

158 Begäran enligt 2a kap 10 § SoL – överflytt av ärende till 
Bromma kommun 

Begäran om 
överflytt 

159 Begäran enligt 2a kap 10 § SoL – överflytt av ärende till 
Bromma kommun 

Begäran om 
överflytt 

160 Begäran enligt 2a kap 10 § SoL – överflytt av ärende till Sala 
kommun 

Begäran om 
överflytt 

161 Begäran enligt 2a kap 10 § SoL – överflytt av ärende till Falun 
kommun 

Begäran om 
överflytt 

 Ärenden – Vuxna  

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

Beviljat 
förlängning 

163 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängd placering på 
Frizon 

Beviljat 
förlängning 

164 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – förlängd placering på 
Frizon 

Beviljat 
förlängning 

990 kr/dygn 

165 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – socialt 
bostadskontrakt 

Avslag 

 Ärenden – Tandvård  

166 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – tandvård Bifall 

11 389 kronor 

167 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – tandvård Bifall 

7 900 kronor 



 

 
RAPPORT 

 

 
 

168 Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen – tandvård Delvis bifall 

5 743 kronor 

Delvis avslag 

 Ärenden – Barn  

169 Rapport – Övervägande enligt 13 § LVU och omprövning av 
beslut om vård enligt 2 § LVU 

Till 
handlingarna. 
LVU enligt 2 § 
upphör 

 Ärenden – LSS  

170 Bistånd enligt 9 § 7 LSS - korttidstillsyn på annan ort Bifall 

6 766 kr/mån 

 Ärenden – övrigt  

171 Meddelanden Till 
handlingarna 

172 Aktuella institutionsplaceringar Till 
handlingarna 
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§  
Meddelanden 
Migrationsverkets enhet för statlig ersättning asylsökande har den 
18 oktober 2017 upphävt sitt beslut daterat den 21 september 2016 
att återkräva betald ersättning från Kungsörs kommun om 
1 305 400 kronor. Ärendet gäller ersättning för kostnader av vård 
av barn i annat hem än barnets eget.  Dnr SN 2015/214 
 
 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 19 oktober 2017 gett 
Dedicare AB möjlighet att godvilligt betala skadestånd med 
anledning av den skada som vållats kommunen genom anlitande 
av företaget. Om inte summan betalts senast den 10 november 
hänskjuts tvisten till domstol. Dnr SN 2015/224 
 
 
Advokatfirman Lindahl KB bestrider, som ombud för Dedicare 
AB, kommunens krav i sin helhet och bemöter kommens brev.  
Dnr SN 2015/224 
 
 
Socialchefen Pámela Strömberg Ambros har meddelat Västerås 
stad att Kungsörs kommun inte kommer att förlänga avtalet om 
köp av tjänster i form av budget- och skuldrådgivning. Avtalet 
upphör den 1 april 2018. Dnr SN 2015/27 
 
 
Socialchefen Pámela Strömberg Ambros har den 30 oktober 2017 
sagt upp ett avtal med Swedish Standards Institute (SIS) om 
central registrering av nationellt utfärdarnummer (färdtjänstkort) 
Dnr SN 2017/197 
 
 
Socialchefen Pámela Strömberg-Ambros har tecknat avtal med 
Qurelia AB om programvaran Kvalibas. Dnr SN 2017/195 
 
 
Socialchefen Pámela Strömberg-Ambros har förlängt ramavtal: 
- Beställningstrafik med buss perioden 2018-03-01 - 2020-02-

28. Dnr SN 2016/21 
- Färdtjänst perioden 2018-03-01 - 2020-02-28. Dnr SN 2016/21 
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- Riksfärdtjänst perioden 2018-03-01 - 2020-02-28.  
Dnr SN 2016/59 

 
Länsstyrelsen i Västmanland har den 27 oktober 2017 beslutat 
bevilja Kungsörs kommun statlig ersättning med 1 245 000 kronor 
för insatsen Anpassning till stödboende. Av medelsbrist avslår de 
100 000 kronor. Dnr SN 2017/173 
 
 
Kommunchefen Claes-Urban Boström har undertecknat ett avtal 
med Hyresgästföreningen om förhandlingsordning på bostadshy-
resmarknaden. Förhandlingsordningen gäller följande fastigheter: 
 
Fastighet Adress Ägare 
Vårdcentralen 1 Kungsringen 1 KKTAB/Kungsörs 

kommun 
Kräftan 1 Gersillavägen 53 KKTAB 
Gersilla 2:2 Ulvesund 102 Kungsörs kommun 
Häggen 2 Syrenvägen 4 A KFAB 
Borgen 1 Skolgatan 10 KKTAB 
Flugsnapparen 1 Fågelvägen 1 KKTAB 
Gjutaren 1 Drottninggatan 3A KKTAB 
Oden 10 Tornvägen 7 KKTAB 
Dnr SN 2017/196 
 
 
Kännedomskopia av revisionsrapport – Förstudie registerkontroll. 
Dnr SN 2017/198 
 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-11-13: 

• § 145 – Svar på motion Genomförandeplan av kommunens 
framtida omsorgsbehov. Motionen förklarad besvarad med 
hänvisning till redan pågående arbete. SN 2017/171 

• § 144 – Svar på motion Feriepraktik till alla gymnasieungdo-
mar under 18 år. Motionen avslogs, men socialnämnden får i 
uppdrag att utreda frågan vidare med innebörden att antalet 
feriearbetsplatser ska utökas och en organisation för hantering 
av detta ska byggas upp. Dnr SN 2017/11 

• § 139 – Rapport från socialnämnden Ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut. Rapporten lagt till handlingarna.  
Dnr SN 2017/142 
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Förslag till beslut Socialnämnden lägger meddelandena till handlingarna 


	kallelse
	01 Uppföljning placeringar
	02 Beläggningsstatistik
	03 Information från förvaltningen
	03 a Månadsrapport - individ- och familjeomsorg
	03 b Månadsrapport - vård- och omsorg

	04 Redovisning av lågaffektivt bemötande
	05 Ett system för Trygghet, enkelhet, säkerhet (TES)
	06 Investering - Bilinvestering till nytt arbetslag
	06 a Idéblankett investering - Bil till nytt arbetslag

	07 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
	07 a Tjänsteskrivelse - Överenskommelse  om samverkan för trygg och effektiv utskrivning för sluten hälso- och sjukvård
	07 b Tjänsteskrivelse från Region Västmanland - Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning
	07 c Förslag till Överenskommelse samverkan
	07 d Överenskommelse bilaga Beräkning betalningsansvar
	07 e Protokollsutdrag från Strategisk regional beredning - Ök Lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård

	08 Detaljbudget 2018
	08 a Socialnämndens budget 2018 fördelat per ansvar 2017-11-20

	09 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2017
	10 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut
	11 Rapportering från kontaktpolitiker
	12 Meddelanden delegationsbeslut
	12 a Rapport SNMU 2017-10-25

	13 meddelanden

