
Sida 
1 (2)

Kallelse till socialnämnden 
Tid Tisdagen den 25 maj 2021, klockan 13:30– 
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Vår handläggare 
Lena.dibbern@kungsor.se 
 
Ledningskontoret 
Socialförvaltningen 

Adressat 
Socialnämnden 

Budget 2022 med plan 2023 – 2024 
Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till budget 2022 
med plan 2023-2024 och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
vidare hantering. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till budget och en investerings-
plan för åren 2022 – 2024 utifrån  

 ökade behov bl.a. beroende av demografiska förändringar,  
 pandemins påverkan på det ekonomiska biståndets storlek,  
 olika statliga utredningars påverkan på bemanning, förstärkta krav 

på kompetens, lagförändringsförslag mm.  

Av förslaget framgår att förvaltningen bedömer ett behov av ramförstärk-
ning med 11 040 000 kr för 2022 efter en bedömning av att kunna 
effektivisera verksamheten med 4 000 000 kr 2022.  
Bedömt behov av ramförstärkning 2023 är 9 760 000 kronor och 2024 
11 840 000 kronor. 
Likaså bedöms behov av nya investeringar på 1 015 000 kr för att klara 
verksamheten 2022. De största investeringarna behöver göras för att klara 
av att digitalisera verksamheten. 
Bedömt behov av investeringar 2023 är 690 000 kronor och 2024 705 000 
kr. 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-17 
 SN 2021-04-27 § 36 Budget 2022 med plan 2023-2024, behov, 

prioriteringar, investeringar m.m 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-17 
Ert datum 
 

Diarienummer 
SN 2021/78 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Ärendebeskrivning 

1. Behov kommande år 

Utbyggnad Trygghetsboende 
Utifrån satsningar på förebyggande och rehabiliterande inriktning i verk-
samheten behöver ett Trygghetsboende byggas under 2024. Detta innebär 
hyreshöjningar och investeringar av inventarier samt naturligtvis inves-
teringar för dem som ska bygga boendet. Hur dessa kostnader påverkar 
budgetbehovet är i dagsläget inte kända. 

 

Placeringar av barn och unga, vuxna samt internat LSS 
Vi prognostiserar underskott med ca 5 000 000 kr för placeringar inom SoL-
området 2021 och med ca 1 000 000 kr för internat LSS. Samtidigt är inte 
kostnaderna höga för placeringar inom SoL jämfört med riket och jämför-
bara kommuner samtidigt som kvalitén är god. Ett observandum är dock att 
kostnaderna de senaste åren har ökat

. 
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Vi ser att kostnaden för LSS är högre jämfört med kommuner liknande 
Kungsör. Dock finns ingen statistik för just internatplaceringar LSS men vi 
kan anta att Kungsör har en högre kostnad för dessa placeringar än jämför-
bara kommuner. Kostnaderna för internatboende skolungdom har rusat i 
höjden, Totalt har köpt plats på internat för skolungdom LSS ökat med 
7 493 000 kr sedan 2015. 
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Utifrån ovanstående är bedömningen att 5 000 000 kr behöver tillföras för 
placeringar av barn och unga, vuxna, skyddsplaceringar och internatbo-
enden LSS för skolungdom. 

Ökade kostnader försörjningsstöd 
Vi har ökade kostnader för försörjningsstöd och arbetslösheten i kommunen 
är högre än i riket och jämförbara kommuner. Trots detta är kostnaderna i 
förhållande relativt låga och kvalitén god. Vi ser att fler personer i Kungsör 
har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd än liknande kommuner. 
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Försörjningsstödet behöver ett budgettillskott med 3 000 0000 kr. 

Kostnader inom äldreomsorg och ökade avgiftsintäkter 
Kungsör har något högre kostnader för äldreomsorg än standardkostnaden. 
Å andra sidan har kommunen lägre kostnader än liknande kommuner vilket 
indikerar att kommuner liknande Kungsör har svårt att klara sina kostnader 
på standardkostnaden. 
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I Kungsör har vi haft hyreskostnader för Tallåsgården trots att den under 
stora delar av 2018 – 2020 varit tomställd. Våra avgiftsintäkter är låga inom 
särskilt boende och antagandet är att detta beror på att hyrorna inte höjts på 
många år.  
 
Vi håller just nu på att förhandla hyrorna med hyresgästföreningen. När det 
gäller intäkter för hemtjänstinsatser ser vi däremot att intäkterna är något 
högre i Kungsör än i liknande kommuner. När hyresnivåerna kommer i pa-
ritet med bruksvärdesnivån kommer våra intäkter att öka med ca 1 000 000 
kr årligen. Hyresgästföreningen aviserar att de vill vara med och påverka i 
vilken takt hyrorna kan höjas och deras bedömning är att detta inte kan ske 
på ett år. 
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Ökade hyresintäkter genererar en intäktsökning med ca 1 000 000 kr då de 
får full genomslagskraft. 
 

Lagändringar, utredningar etc. och dess påverkan för 
nämndens verksamhet 

Regleringsbrev Socialstyrelsen, äldreomsorg 
Ca 4 miljarder i statliga bidrag kommer till kommunerna, utan ansöknings-
förfarande, att använda utifrån lokala behov för att förbättra och utveckla 
verksamheten, tex personcentrerad vård av personer med demens eller för 
att motverka ensamhet. 
 
Ytterligare 60 miljoner kommer till kommunerna, utan ansökningsför-
farande, för god och säker vård av personer med demenssjukdom och för att 
motverka ensamhet hos äldre. Andra områden är att öka 
personalkontinuitet, förbättra samverkan med regionen, utveckla 
anhörigstöd m.m. 
 
Redovisning ska 2022-10-30 göras av kommunerna om hur medlen använts 
och hur tillskottet påverkat kommunens egen tilldelning.  
 
Kungsör: Dessa statsbidrag kommer att bidra till att nämnden kan nå ett 
bättre ekonomiskt resultat inom äldreomsorgen. 
 

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, (S2019:52) Utredare Barbro 
Westerholm. 
Utredningen har 

 lagt förslag till hur fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten 
 föreslagit vilka arbetsuppgifter som ska ingå i en fast omsorgskontakts 

arbetsbeskrivning  
 bedömt vilka kunskaper och kompetens en fast omsorgskontakt inom 

hemtjänsten bör ha. 
 beräknat de ekonomiska effekterna av förslagen 
 lagt förslag till tillägg i socialtjänstlagen 

Omfattar endast äldre enligt utredningsdirektivet 

Utredningens förslag är att äldre personer som har beviljats hemtjänst ska 
erbjudas en fast omsorgskontakt, för att tillgodose dennes behov av konti-
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nuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning, om det inte 
bedöms vara uppenbart obehövligt. 

Lagförslaget ska träda i kraft den 1 januari 2022. 

Kungsör: 
246 hemtjänsttagare * 8 timmar = 1 968 timmar 
246 hemtjänsttagare * 0,5 timmar * 48 veckor = 5 904 timmar 
Totalt 7 872 timmar, 
Årsarbetstid för undersköterska är 1980 timmar varav direkt brukartid 65 
procent vilket innebär 1 287 timmar innebär 6,11 årsarbetare till en kostnad 
av 2 444 000 kr.  
 
Enligt förslaget ovan med statlig kompensation med 50 procent, dvs. 3,05 
årsarbetare 1 220 000 kr. Pengar för kompetensutveckling tillförs nämnden 
av statliga bidrag så förhoppningen är att dessa medel ska täcka behovet av 
kompetensutveckling. 
 

Nationell samordnare för kompetensförsörjning i vård och 
omsorg om äldre (S2019:04) 
Utredare: Göran Jonsson 
Utredaren har utifrån noga avvägda analyser, förslag på att stödja och 
initiera förändringsarbete i kommunalt finansierade verksamheter inom vård 
och omsorg i syfte att göra det möjligt att behålla och rekrytera personal, 
såväl män som kvinnor.  
Föreslå och förmedla goda exempel på välfärdstekniska lösningar som är 
ändamålsenliga och kostnadseffektiva och som bör prioriteras i syfte att 
avlasta personalen och effektivisera verksamheten.  Förslagen innebär att 
skapa Heltid som norm samt ta bort delade turer för att attrahera kvinnor 
och män till vårdyrken. 

 Rekrytera, behålla och utveckla kompetens 
 Ett nära och tydligt ledarskap 
 Skapa en god arbetsmiljö och trygga anställningsvillkor 
 Ny teknik i omsorgens tjänst 
 
Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021. 

Kungsör: 

Förslaget innebär att Heltid som norm behöver prioriteras, förutsätter en 
projektledare under genomförandefasen samt att medel avsätts för omställ-
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ningsarbetet. Första året 2,5 miljoner, andra 1,5 miljon och tredje 500 000 
kr. 
 

Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen SOU 
2020:41 - en analys av de rättsliga förutsättningarna.  
Betänkande av Utredningen om kommuners medverkan i den statliga 
arbetsmarknadspolitiken 
Utredare: Mats Rundström 
 
Regeringen beslutade den 21 november 2019 att ge en särskild utredare i 
uppdrag att analysera vissa frågor kring kommunernas roll i den statliga 
arbetsmarknadspolitiken när Arbetsförmedlingen reformeras och fristående 
aktörer ska matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben (dir. 
2019:86). Utredningen slutfördes i juni 2020 och under hösten skickades en 
remiss ut till kommuner, Regioner, fackliga och näringslivsorganisationen 
där den senare motsatte sig utredningens resultat som sammanfattas nedan. 
 
Det är enligt utredningens bedömning tillåtet för kommunerna att på upp-
drag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen vara leverantörer av 
arbetsmarknadspolitiska tjänster som upphandlats enligt LOU eller i val-
frihetssystem enligt LOV inom sina egna befogenheter. Befogenheterna 
sätter gränser för vad kommunerna får utföra.  
 
Utredningen bedömer det också som tillåtet för Arbetsförmedlingen att 
direkttilldela en kommun ett kontrakt enligt LOU om tillhandahållandet av 
insatserna genom anlitande av leverantörer i konkurrens är otillräckligt. 
Arbetsförmedlingen har även möjlighet att ingå ett samarbete med en kom-
mun för att uppnå gemensamma mål. I det samarbetet kan även ersättning 
till kommunen ingå. För att förbättra kommunernas möjligheter att medver-
ka i den statliga arbetsmarknadspolitiken behöver vissa författningar ändras, 
vilket utredningen föreslår. 
 
Kungsör: Några kommuner ska vara pilotkommuner för ett sådant genom-
förande. Kungsörs kommun ska via kommundirektör påtala att vi vill vara 
en av dessa pilotkommuner.  Om vi kan bli en pilotkommun innebär det att 
vi kan få mer bidrag för våra arbetsmarknadsinsatser. 
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Statskontorets rapport om aktiv medverkan till bosättning i 
annan kommun 
191 kommuner svarade, 66 procent och 63 procent av dessa kommuner upp-
ger att de någon gång 2019–2020 har tagit emot personer med behov av 
ekonomiskt bistånd som fått hjälp av sin tidigare hemkommun att ordna den 
nya bostaden. 
Statskontorets förslag: 

 Att Socialstyrelsen bl.a. tydliggör att kommuner inte har rätt att ställa 
krav för fortsatt försörjningsstöd att berörda personer söker bostad 
utanför den egna kommunen. 

 Att Länsstyrelserna ska initiera samverkan mellan kommuner i länet. 
 Att regeringen ser över bosättningslagen för att öka enhetligheten i 

tillämpningen och ge bättre förutsättningar för nyanländas integration. 
 
Kungsör: Vi har tagit emot ett antal hushåll som ”dumpats” från stock-
holmsregionen, detta påverkar storleken på socialbidraget så om detta 
förslag blir verklighet kommer det innebär att inga nya hushåll med många 
barn flyttar till Kungsör genom dumpning. 
 

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten samt Förslag till lag om 
ändring i socialtjänstlagen (2001:453) Förslag till förordning om 
ändring i förordningen (2001:637)  
Lagförslag är ute på remiss, svarsfrist 14 jan 2021. 

”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara Rättsliga förutsättningar för 
personuppgiftsbehandling” 

Regeringen gav i regleringsbrevet för 2018 Socialstyrelsen i uppdrag att 
analysera de rättsliga förutsättningarna för socialtjänstens behandling av 
personuppgifter vid anmälningar avseende barn som inte leder till utredning. 
I uppdraget ingick även att lämna förslag på de författningsändringar som är 
nödvändiga för att hålla sådana anmälningar sökbara. Författningsförslagen 
ska bl.a. utgå ifrån vad som är mest lämpligt utifrån avvägningar avseende 
barns behov av skydd, intrång i den personliga integriteten och behov av 
sekretess.  

Rapporten presenterar Socialstyrelsen författningsförslag som innebär att 
uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt 
uppgifter om bedömning av behovet av omedelbart skydd och beslut att inte 
inleda utredning om ett barn ska kunna sammanställas på ett sökbart sätt. 
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Kungsör: Innebär ett stärkt skydd för barn då vi kan se om de varit föremål 
för fler anmälningar där utredning inte inletts men då flera anmälningar kan 
leda till att insatser behöver vidtas och som annars inte skulle upptäckts.  

 

Lagförslag ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara. 
Rättsliga förutsättningar för personuppgiftsbehandling” 
Socialnämnden har ett omfattande ansvar att uppmärksamma och skydda 
barn som far illa. Till följd av reglerna om personuppgiftsbehandling inom 
socialtjänsten sätts i många kommuner anmälningar om oro för barn som 
inte leder till utredning in i en pärm i kronologisk ordning, kronologiska 
pärmen. Där kan det vara svårt att söka bland anmälningarna. Den som 
söker efter en anmälan i pärmen får del av information, som många gånger 
är integritetskänslig, rörande andra personer. Socialstyrelsen föreslår att ett 
nytt undantag ska införas i 7 a § SoL PuL som möjliggör sammanställningar 
som innehåller uppgifter om känsliga personuppgifter eller uppgifter om i 
övrigt ömtåliga personliga förhållanden. Undantaget föreslås omfatta 
uppgifter om anmälan som gäller barn samt uppgifter om bedömning av 
behovet av omedelbart skydd och beslut att inte inleda utredning om ett 
barn, förhandsbedömningen. Förslaget inkluderar både anmälan och 
dokumentation av förhandsbedömning som inte lett till utredning. 

Lagförslag är ute på remiss till, 14 jan 2021. 

Kungsör: Se ovan 

 

Kommittédirektiv: Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid 
egenvård, vid tillsyn samt för barn 
En särskild utredare ska se över vissa frågeställningar inom personlig 
assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade, LSS. Utredaren ska se över möjligheten att stärka rätten till 
personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser. Vidare ska utredaren 
analysera och ge förslag på hur rätten till personlig assistans för behov av 
hjälp med tillsyn kan stärkas samt göra en översyn av hur föräldraansvaret 
vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans kan smalnas av. 

De förslag som utredaren lämnar ska syfta till att öka kontinuiteten och 
förutsägbarheten inom personlig assistans och assistansersättning samt 
präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Utgångspunkten för utredaren ska 
vara att lämna förslag som bidrar till långsiktig stabilitet såväl ur ett indi-
vidperspektiv som ur ett samhällsperspektiv och som är kostnadsmässigt 
hållbara. 
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Utredaren ska bl.a. 

 ta ställning till och föreslå hur personlig assistans kan lämnas för stöd 
vid egenvårdsinsatser, 

 analysera och ta ställning till hur personer som omfattas av 
personkretsen enligt LSS och som behöver hälso- och sjukvårdsåtgärder 
till följd av sina funktionsnedsättningar kan ges ändamålsenligt stöd, 

 analysera gränsdragningen mellan egenvård och hälso- och sjukvård 
enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och överväga om 
frågan ska regleras i författning på en högre nivå än 
myndighetsföreskrifter, 

 analysera behovet av ändringar i nuvarande reglering av 
uppgiftslämnande och sekretess i ärenden om personlig assistans och 
assistansersättning för egenvårdsåtgärder, 

 ta ställning till och föreslå hur rätten till personlig assistans för behov av 
hjälp med tillsyn kan stärkas, 

 ta ställning till om en rättssäker tillämpning av föräldraansvaret vid 
bedömningen av det enskilda barnets rätt till personlig assistans kan 
uppnås genom kunskapsstöd eller riktlinjer eller om detta ansvar i stället 
bör smalnas av genom reglering i författning, 

 lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2021. 

Kungsör: Svårbedömt ur ett ekonomiskt perspektiv, dock kan antas att 
detta förslag leder till ökade kostnader bl.a. för förstärkt insats vid 
egenvård.  

 

Utredning om merkostnader i bostad med särskild service enligt 
LSS (S 2020:03) 
Sedan i april 2020 har utredningen i uppdrag att göra en översyn av LSS-
regler när det gäller bostad med särskild service. Syftet är att den enskilde 
inte ska drabbas av merkostnader för sitt boende på grund av sin 
funktionsnedsättning. 
 
En viktig del i arbetet är att inhämta kunskap genom bland annat dialog med 
enskilda samt med berörda aktörer så som kommuner, myndigheter, organi-
sationer och andra. 
 
Betänkandet med bedömningar och förslag ska överlämnas till regeringen 
senast den 23 mars 2021. 
 

Sida 18 (108)



 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-17 
Ert datum 
 

Sida 
17 (28) 

Diarienummer 
SN 2021/78 
Er beteckning 
 

Kungsör: Våra hyresnivåer i bostad med särskild service ska enligt poli-
tiska beslut höjas, min bedömning är dock att detta förslag inte kommer 
påverka kommunen i negativ riktning då hyresnivåerna idag ligger på en 
mycket låg nivå. 
 

Översyn av insatser enligt LSS, SOU 2018:88 
I betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen 
föreslår LSS-utredningen en ny lag: lag om stöd och service till vissa 
personer med funktionsnedsättning. Lagen ska även i framtiden förkortas 
LSS. 
Utredningen har utrett LSS och assistansersättningen. Den har haft två 
huvudsyften: 

 Statens kostnader för personlig assistans får inte blir högre än de är i 
dag. 

 Insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver 
insatserna. 

 
Utredningen föreslår bland annat att: 

 staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans 
 personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år 
 ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och 

boendestöd 
 samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar 

Om förslagen genomförs beräknar utredningen att statens kostnader 
kommer att minska med cirka 600 miljoner kronor varje år. Utredningen 
beräknar att kommunernas kostnader samtidigt ökar med mellan 300 
miljoner och 400 miljoner kronor om året. 
Utredningen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022. 

Kungsör:  

Den nya lagen beräknas öka de kommunala kostnaderna med mellan 300 – 
400 miljoner årligen. Kungsör har p.g.a. att vi tidigare haft många institu-
tioner ett högt antal personer som tillhör LSS vilket kommer att öka kom-
munens kostnader efter att lagen träder i kraft. 
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Kompetens i LSS-boenden  
Socialstyrelsen ska göra en kartläggning och analys av kompetensen hos 
personal som arbetar i LSS-boenden och av vilka kompetensinsatser som 
erbjuds offentligt finansierade LSS-boenden. Vidare ska Socialstyrelsen 
undersöka om den nuvarande kompetensnivån bedöms vara tillräcklig för att 
brukarna ska ha en trygg och säker boendemiljö, inklusive om brister i 
kompetens och bemanning påverkar risken för tvångs- och begränsnings-
åtgärder. Om kartläggning och analys visar på brister i kompetensen ska 
Socialstyrelsen lämna en beskrivning av lämpliga åtgärder. Uppdraget ska 
göras i samarbete med Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och i dialog 
med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  
Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 
mars 2021.  
Kungsör:  
Vi behöver fortsätta prioritera att kompetensutveckla våra medarbetare för 
att leva upp till de kompetenskrav som tidigare fastslagits, dvs. nya titlar 
stödpedagog, stödassistent och stödbiträde. Stödpedagog kräver eftergym-
nasial utbildning, stödassistent gymnasieutbildning och vi behöver fasa ut 
de medarbetare som är stödbiträden. 
Stärkt kompetens innebär högre lönenivåer, till en uppskattad kostnad av 
1 000 000 kr årligen. Vi har redan personal som vidareutbildat och vidareut-
bildar sig och där vi inte kunnat erbjuda högre tjänster då vi saknat pengar 
för kompetensväxlingen. 
 

Uppdrag att kartlägga och föreslå fler vägar till vårdyrken, 
Diarienummer: U2021/00256 
Regeringenhar uppdragit åt Universitetskanslersämbetet, Statens skolverk 
och Myndigheten för yrkeshögskolan att tillsammans kartlägga och analy-
sera hur gymnasieskolans, vuxenutbildningens, yrkeshögskolans och hög-
skolans utbildningsinsatser kan komplettera varandra för att bättre bidra till 
vårdens kompetensförsörjning.  
Myndigheterna ska  

 även identifiera möjligheter och hinder, som följer av utbildnings-
systemets utformning, för personer med yrkeserfarenhet från vård och 
omsorg men som saknar tidigare högskoleutbildning inom området att 
utbilda sig till hälso- och sjukvårdsyrken som kräver högskoleutbild-
ning. I arbetet ska myndigheterna även beakta relevant utbildning som 
bedrivs inom folkhögskolan.  

Sida 20 (108)



 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-17 
Ert datum 
 

Sida 
19 (28) 

Diarienummer 
SN 2021/78 
Er beteckning 
 

 lämna förslag som syftar till att tydliggöra utbildningsvägar för personer 
med vård och omsorgsutbildning på gymnasial nivå eller från yrkeshög-
skolan som vill utbilda sig till ett hälso- och sjukvårdsyrke som kräver 
högskoleutbildning.  

 även föreslå hur den information som finns kan samordnas och synlig-
göras. Regeringen uppdrar åt Universitetskanslersämbetet att lämna 
förslag på åtgärder som syftar till att öka möjligheterna för personer med 
yrkeserfarenhet från vård och omsorg att utbilda sig till hälso- och 
sjukvårdsyrken som kräver högskoleutbildning.  

 
Vidare uppdrar regeringen åt myndigheten att analysera vilka möjligheter 
och utmaningar som finns i fråga om utbildning i arbetsintegrerad form där 
studenterna kan arbeta inom hälso- och sjukvården samtidigt som de stu-
derar. 
 
Kungsör: Öppnar möjligheter för kompetensutveckling av våra medarbe-
tare. 
 

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag 
till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess 
och skolgång Ds 2020:16  
Promemorian lämnar förslag till lagstiftning som – när det saknas samtycke 
från den ena vårdnadshavaren – ger socialnämnden befogenhet att omedel-
bart placera barn i skyddat boende tillsammans med den andra vårdnads-
havaren. 
I januari 2018 överlämnades betänkandet ”Ett fönster av möjligheter – stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende” (SOU 2017:112) till rege-
ringen. I betänkandet föreslås att insatsen skyddat boende ska regleras i 
socialtjänstlagen (2001:453) som en ny placeringsform för vuxna och barn 
som medföljande till en vuxen vårdnadshavare och att begreppet skyddat 
boende ska definieras i socialtjänstförordningen (2001:937).  
Det föreslås vidare att skyddat boende ska vara tillståndspliktigt och om-
fattas av nya kvalitetskrav. Förslag lämnas också om att barn i skyddat 
boende ska omfattas av samma regelverk som andra placerade barn, vilket 
bl.a. innebär att socialnämnden noga ska följa barnets vistelse där. Vidare 
föreslås ändringar i skollagen (2010:800) för att tydliggöra att elever som 
vistas i skyddat boende i en annan kommun än i hemkommunen ska ha rätt 
att bli dels mottagna i en skola i den kommun där de vistas, dels fullfölja 
påbörjad gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning när de återvänder 
till hemkommunen. 
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Under beredningen av betänkandet i Regeringskansliet har det kommit fram 
att förslagen bör kompletteras i vissa avseenden. Det handlar gäller främst 
om förslag till lagstiftning för att ge socialnämndens befogenhet att omedel-
bart kunna placera ett barn i skyddat boende tillsammans med en vårdnads-
havare när det saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren.  
Det föreslås också nya bestämmelser om offentlighet och sekretess bl.a. för 
att möjliggöra sekretess hos kommuner och regioner för adresser till skyd-
dade boenden och hem för vård eller boende som bedriver verksamhet i 
form av skyddat boende. 
Vidare föreslås vissa följdändringar för att tydliggöra elevers rätt att gå i 
skola när de vistas i skyddat boende eller hem för vård eller boende.  
Kungsör:  
Vi har och har haft flera barn i skyddat boende de senaste tre åren, detta ger 
dem rätt till skolgång vilket gynnar barnens framtid. Så vitt vi vet har vi inte 
barn i Kungsör som behöver beredas skolgång enligt denna bestämmelse. 
 

Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan 
närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan 
att begå självmord (SOU 2019:32).  
Regeringen avser att under 2022 lägga fram ett lagförslag som innebär att 
det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna våld eller andra 
brottsliga handlingar i nära relationer. För att stärka barnens ställning 
generellt kommer regeringen även föreslå att uppdraget för den särskilda 
företrädaren för barn utvidgas. 
Kungsör: Innebär ett stärk barnperspektiv 
 

Dir 2020:68 Samordnade insatser vid samsjuklighet i form av 
missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller 
närliggande tillstånd 
Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för att personer med sådan 
samsjuklighet erbjuds en samordnad, behovsanpassad och patientcentrerad 
vård och omsorg och får tillgång till de medicinska, farmakologiska, psyki-
atriska och sociala insatser som de är i behov av.  
Uppdraget ska redovisas 30 november 2021. 
Kungsör: Konsekvenser går inte bedöma men kan troligen leda till en 
minskad kostnad för placeringar om dessa förutsättningar ges personer med 
denna problematik. 
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En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, Dir. 
2019:93 
En särskild utredare ska se över förutsättningarna för en sammanhållen god 
och nära vård för barn och unga. Syftet med uppdraget är att uppnå en mer 
likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för 
barn och unga i hela landet. Syftet är också att genom insatser inom den 
nära vården för barn och unga som lider av psykisk ohälsa avlasta den 
specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. 
Utredaren ska bl.a. 

 utreda förutsättningarna för en sammanhållen och resurseffektiv god och 
nära vård för barn och unga och föreslå hur en sådan reform ska kunna 
genomföras på ett ändamålsenligt sätt, 

 bedöma hur barn och unga med lättare psykisk ohälsa ska kunna er-bju-
das ändamålsenligt stöd i högre utsträckning än vad som sker i dag, t.ex. 
genom att det införs en ny vårdinsats inom primärvården, 

 föreslå hur en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och psy-
kiska hälsa kan utformas som stödjer utvecklingen dels av det hälso-
främjande arbetet för barn och unga både på individuell och nationell 
nivå, dels av vårdens utformning och innehåll, 

 i dialog med företrädare för regioner, kommuner och enskilda skol-
huvudmän främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård 
för barn och unga på regional och lokal nivå,  

 ta fram underlag som regeringen kan använda i utformningen av en 
överenskommelse som syftar till att uppnå målet om en köfri barn- och 
ungdomspsykiatri, med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och − 
lämna nödvändiga författningsförslag och säkerställa att de förslag som 
lämnas särskilt beaktar lagstiftning som behandlar integritetsaspekter.  

 
Kungsör: Denna del av Nära vård kommer att inkludera även skolhälso-
vården. De uppgifter vi har är att statsbidrag kommer att tillföras kom-
munerna under omställningsarbetet så detta kommer förhoppningsvis inte 
leda till ökade kostnader under omställningsarbetet. Dock behöves ett 
särskilt fokus hållas på kostnadsutvecklingen.   

 

Konsekvenser av Covid-19 
Konsekvenserna av Covid-19 är många, framför allt har det inneburit en 
svår situation för alla medarbetare att ständigt hålla sig uppdaterade på alla 
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nya restriktioner och att arbeta med full skyddsutrustning för att inte risker 
att bli smittad eller föra smittan in i våra verksamheter.  
 
En annan konsekvens är att verksamheterna fått ställa om hela verksam-
heten, arbetat i avgränsade arbetsgrupper, ställt in verksamheter som inte 
kunnat vara öppna till följd av restriktioner, ökade kostnader m.m. 
 
Det vi nu har att ta hand om, förutom att vi måste fortsätta arbeta på ett helt 
annat sätt, är de uppdämda vårdbehoven. Många av våra brukare har inte 
kunnat få alla sina behov tillgodosedda då vissa verksamheter inte haft 
öppet. Även anhöriga har drabbats då vi bl.a. haft dagverksamhet och 
mötesplatser stängda. Då vi inte haft möjlighet att erbjuda dess förebyg-
gande insatser har det lett till ett ökat vårdbehov samtidigt som vi ser en viss 
skepsis till ta emot nya insatser p.g.a. rädsla för pandemin. 

 
”Inflyttningarna till särskilt boende gick tydligt ner när de första tecknen på 
allmän spridning av covid-19 visade sig förra våren. På nationell nivå var 
minskningen mest påtaglig i gruppen 80 år och äldre. Bland dem var ande-
len som flyttade till särskilt boende under hela den analyserade perioden, 
februari–november, 14 procent lägre jämfört med 2014–2019. 
 
– Minskningen på särskilda boenden borde ha lett till en ökning inom hem-
tjänsten, men så är inte fallet. Det gör att vi ser en risk för att äldre per-
soner inte får sina behov tillgodosedda av socialtjänsten. Att inte ta emot 
eller få hjälp trots att man behöver det kan försämra hälsan och livskvali-
teten. Även närstående kan få en tuff situation om de måste ta ett stort 
ansvar för omsorgen. Kommunerna behöver också vara beredda på att fler 
personer med större behov kan komma att behöva hjälp när smittsprid-
ningen går ner, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på 
Socialstyrelsen.” 

 
Kungsör: Situationen ser liknande ut i Kungsör med fem tomma lägenheter 
på Misteln. Vi har 15 personer i kö till Södergården men några har vid ett 
eller två tillfällen tackat nej till erbjuden bostad, vi har ingen lägenhet ledig 
på Södergården. 
 

Nära vård 
Omställningen till Nära vård är ett paradigmskifte. Det började på 70-talet 
då vi gick från att äldre bodde på vårdhem till att erbjuda hemvård. Det 
fortsatte på 90-talet med Ädelreformen som innebar att man övergav det 
gamla institutionstänkandet med långvård och ålderdomshem och byggde 
upp särskilda boendeformer för äldre. Nu står vi inför Nära vård då sjuk-
husvård ska flytta ut i de egna bostäderna. Det ställer stora krav på kom-
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petensutveckling av alla vård- och omsorgspersonal då vi ska vård allt fler 
sjuka i hemmen. Resurserna behöver också förstärkas men de kommande 
åren kommer staten att rikta statsbidrag till kommunerna för att klara denna 
omställning. 
 
Kungsör: Vi har 2021 fått medel för att klara omställningen både för att 
förstärka bemanningen, ca 4 000 000 kr och för att förstärka kompetensen, 
ca 1 400 000 kr. Vår förhoppning är att dessa statsbidrag kommer att fort-
sätta under hela planperioden så att kommunen inte får höjda kostnader för 
Nära Vård. 
 

Digitalisering 
Många av de utredningar som just nu pågår talar om vikten av att ställa om 
till digitala lösningar för att klara den framtida utmaningen framför allt inom 
äldreomsorgen. Detta kommer innebära stora utmaningar för personalen och 
kompetensutveckling behövs. Samtidigt kan denna omställning locka yngre 
personer till vården. Under de kommande åren måste investeringar göras för 
att utveckla insatser med digital teknik. Vi måste göra kostnadskonsekvens-
analyser för att säkerställa att de satsningar som görs leder till kostnads-
effektivitet på sikt. 
 
Kungsör: Vi äskar medel för investeringar de kommande åren, hur detta 
påverkar de ekonomiska ramarna har inte kunnat bedömas. Det troliga är att 
kostnaderna inledningsvis ökar för att sedan kunna utgöra en kostnads-
dämpande effekt. 
 

Attraktiv arbetsgivare 
Heltid som norm 
När fler medarbetare i välfärden arbetar heltid, minskar rekryteringsbehoven 
samtidigt som jobben blir attraktivare och jämställdheten ökar. Att införa 
heltid kan låta förhållandevis enkelt. Men det innebär många förändringar 
som kommer att påverka människors livspussel och livskvalité.  
 
Omställningsarbetet kommer också inledningsvis innebära kostnadsök-
ningar. Socialförvaltningen har ännu inte påbörjat Heltidsresan men ställer 
om när vakanta tjänster uppstår. 
 
Kungsör: Se ovan, Nationell samordnare för kompetensförsörjning i 
vård och omsorg om äldre (S2019:04). 
 
Yrkesresan 
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Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling i 
socialtjänsten. 80 procent av alla landets kommuner är anslutna till Yrkes-
resan. Nu påbörjas arbetet för att lansera den första yrkesresan hösten 2021. 
Yrkesresan syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens 
medarbetare och invånare. Konceptet innehåller både digitalt lärande och 
kursdagar som anordnas regionalt. Målet är att kommuner ska få ytterligare 
kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten genom att samla 
och tillgängliggöra bästa tillgängliga kunskap. 

I slutet av 2020 fick alla kommuner ett erbjudande att ansluta till Yrkes-
resan. Totalt har 235 kommuner hittills tackat ja. 
 
Socialförvaltningen har tackat ja till erbjudandet och ser det som ett viktigt 
steg i kompetensutvecklingen men också som ett led i att vara en attraktiv 
arbetsgivare. 
 
Kungsör: Kommer att innebära en systematisk kompetensutveckling för 
nämndens medarbetare. Ingen kostnadspåverkan beräknas då vi ändå av-
sätter medel för kompetensutveckling. 
 

2. Befolkningsutvecklingen 
Kungsörs kommun liksom flertalet av landets kommuner står inför en be-
folkningsökning av personer 80 år och äldre. Samtidigt som befolkningen i 
arbetsför ålder minskar i Kungsör. Detta betyder att försörjningsbördan ökar 
för den arbetande befolkningen som behöver försörja i snitt 1,7 personer. 
Volymökningen innebär också en stor utmaning för nämnden och förvalt-
ningen att ställa om äldreomsorgen så att den bedrivs mer effektivt.  
 
Behov utifrån demografin:  
2022:  2 320 000 kr 
2023:  6 040 000 kr  
2024:  13 120 000 kr 

 

3. Prioriteringar 
Nämnden har gjort följande prioriteringar för förvaltningens verksamheter 
för att uppnå en kostnadseffektiv verksamhet 
 Förbyggande och rehabiliterande insatser i verksamheterna 
 Insatser av välfärdsteknik och digitalisering av verksamheterna 
 Effektivisering med ökad/bibehållen kvalitet 
 Rättsäkra processer 
 Flytta fokus från insatser till förändringsarbete 
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4. Övrigt  
För närvarande pågår genomlysning av nämndens verksamhet av KPMG 
och ett arbete med att ta fram effektiviseringsförslag via Go-plan. Vi för-
bereder oss för omorganisation av förvaltningens verksamheter så att en 
kostnadseffektiv och långsiktig organisation skapas. Vi kan i dagsläget bara 
grovt uppskatta effektiviseringarnas storlek 

5. Förslag budget 2022 - 2024 
 

 
Påverkan  

 
Verksamhetsförändring 
p.g.a. lagstiftning mm 

 
Föränd-
ringar av 

verksamhet 

 
Påverkan 

personalbe-
hov (antal 

årsarb) 2022 2023 2024 

Fast omsorgskontakt i hem-
tjänsten 

  6,11 åa statlig 
finansiering 50 
% innebär 3,05 
åa 

1 200     1 220 1 220 

Heltid som norm   1,0 projektleda-
re dessutom 
behov av om-
ställningsarbete 

2 500     1 500 500 

Nära Vård, förhoppningsvis 
stimulansmedel som finan-
sierar de kommande tre 
åren 

          

Stärkt kompetens inom 
LSS-verksamheten 

Utbildnings-
insatser och 
högre löne-
nivåer 

  1 000 1 000 1 000 

Demografi, ökat antal 
personer 80 år och äldre 

    2 320 6 040 13 120 

Nytt Trygghetsboende   Lokaler       

Försörjningsstöd ökat 
behov 

    3 000     3 000 3 000 

Placeringar IFO     5 000 4 000 3 000 

Omställning pga att pengar 
saknas för att täcka tillkom-
mande behov, grovt upp-
skattat  

Omorganisa-
tion, nya ruti-
ner, nya arbets-
sätt, priorite-
ring förebyg-

  -4 000     -7 000 -10 000 
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gande och reha-
biliterande 
insatser m.m.  

Summa     11 040     9 760     11 840 

 
 
 
 
 
 

Förslag investeringar 2022 - 2025 
 

Investeringar  2022 2023 2024 2025 
IT-infrastruktur 100 000 300 000 100 000 100 000 

Digitala hjälpmedel f trygghet 240 000 240 000   240 000 

Digitala hjälpmedel självständighet 150 000  75 000 240 000 100 000 

Digitala hjälpmedel delaktighet 100 000 150 000  240 000 75 000 

Digitala hjälpmedel f hälsa o aktivitet 175 000   75 000 150 000 

Arbetstekniska hjälpmedel 100 000 150 000  150 000 150 000 

Bil, utbyte befintliga bilar 150 000 150 000  150 000 150 000 

Summa 1 015 000 690 000 705 000 865 000 

 

Kommentarer till investeringsbehov 
Arbetstekniska hjälpmedel: Omställningen till Nära vård kommer att 
innebära behov av ökade investeringar av arbetstekniska hjälpmedel varför 
vi äskar 150 000 kr/år de kommande åren. 
 
Utbyte av befintliga bilar: Vi håller på att se över vår bilpark för att se om 
det finns möjlighet till effektivisering men också för att lägga in årligt 
investeringsbehov för utbyte av bilar. För närvarande är en bil/år inlagd i 
investeringsbehovet men det faktiska behovet torde vara avsevärt högre då 
nämnden har drygt 15 bilar i verksamheten. 
 
Investeringar i digitala hjälpmedel och infrastruktur 
Då IT-strategen startade sin anställning i februari var den första aktiviteten 
att kartlägga de IT/digitala behov som fanns/finns inom socialförvaltningen. 
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Det behövs skapas en organisation runt digitaliseringen, dels för att ta vara 
på rätt kunskap, dels för att skapa en delaktighet för verksamheterna i det 
fortsatta arbetet. 
 
Med anledning av detta har vi nu skapat: 
- En förvaltningsgrupp med fokus på framför allt systemförvaltning av 

vårt verksamhetssystem (idag Viva) och som kommer att arbete med att 
förvalta de systemlösningar som redan finns implementerade inom 
socialförvaltningen. Det leder både till en större säkerhet då fler kan 
hjälpas åt med tydliga roller samt en mindre sårbarhet vid frånvaro 
(semestrar/sjukdom etc.) 

- En digitaliseringsgrupp som ska arbeta med nya införanden av nya 
digitala lösningar inom välfärdstekniken där fokus ligger på omvärlds-
bevakning samt att skapa en aktivitetsplan för de olika lösningar som 
kan implementeras inom respektive verksamhet. 

Deltagarna kommer vara ”bärare” av information till/från de olika lednings-
grupperna inom verksamheterna till vår övergripande ledningsgrupp. På 
detta sätt skapar vi möjligheterna med delaktighet och genom detta skapa en 
tydlig bild av vad som kan införas och vilka effekter detta kommer att leda 
till. Effekterna av arbetet är bl.a. att vi kan skapa en tydligare budget samt se 
över nyttoeffekter innan vi implementerar nya lösningar och genom detta bli 
mer kostnadseffektiva. 
 
De redan påbörjade aktiviteterna är följande: 

 TES/Timecare – Vi inför en ny modul för att dessa båda system ska 
kunna interagera med varandra och genom detta slipper vi att skriva ut 
dokument från de ena lösningen för att sedan införa detta till den andra 
lösningen.  
 
Detta leder till en tydligare bild inför planering samt att säkra upp att 
informationen inte kan förändras på vägen. Samt att vi får en snabbare 
överblick inför planeringen av resurser. 

 Medicinrobotar – Detta leder till att vi kan använda rätt kompetens till 
rätt saker t.ex. genom att de som fyller på mediciner kan ha en viss 
kompetens och de som behöver vara medicinskt utbildade kan hantera 
patienterna.  
 
Detta leder till både en effektvinst samt en tydlighet med att få arbeta 
med det man är utbildad för. 

 Radarteknik – Här skapar vi ett samarbete med en leverantör där vi 
ingår som referenskund och på detta sätt kan vara med och påverka 
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denna lösning för att passa våra verksamheter så bra som möjligt. Detta 
innebär också att vi under detta arbete får en betydligt lägre kostnad.  
 
Detta leder till att vi kan verifiera och se hur effekterna av denna nya 
lösning kan hjälpa medarbetare att effektivisera och skapa en ännu större 
trygghet för våra medborgare i de boenden som dessa lösningar 
installeras på.  

 Digital signering – För att underlätta signeringen av olika typer av 
dokument, tex. vid akuta åtgärder för personer som behöver assistans 
eller hjälp på annat sätt så ser vi över möjliga lösningar för att kunna 
göra detta digitalt i stället för att behöva åka till en plats för att manuellt 
behöva skriva under dokument.  
 
Detta leder till både en snabbare process samt att slippa förflytta den 
person som ska skriva under dokumentet/-en vilket även är både 
kostnads- och miljöeffektivt. 

 E-tjänster – Vi ser över möjligheterna med att utveckla e-tjänster för 
våra medborgare.  
 
Detta leder till att det finns en väg in till oss 365/24/7 och att vi kan 
skapa förutsättningar att informationen som behövs fylls i direkt i 
kontakten och på detta sätt även effektivisera hanteringen av ärenden. 
Dessutom så leder detta till att vi kan planera arbetet på ett mer 
övergripande med rätt kompetens på rätt sätt. 

 IT infrastruktur – Efter genomförd genomlysning av befintliga Internet 
förutsättningar. Utbyggnad av räckvidd för Internet till olika boenden 
och gemsamhetslokaler 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 36 Budget 2022 med plan 2023-2024 – behov, 
prioriteringar, investeringar m.m. 
Diarienummer SN 2021/78 

Beslut 
Socialnämnden lägger redovisningen med godkännande till handlingarna. 

Sammanfattning 
Socialchef Lena Dibbern går igenom vad hon kommer att redovisa för bud-
getberedningen inför budget 2022 med plan 2023-2024 kring 

 behov 
- befolkningsutveckling, utbyggnad av trygghetsboende, placeringar 
av barn och unga, vuxna och internatboende skolungdom LSS, 
ökade kostnader för försörjningsstöd, lagändringar och utredningar, 
konsekvenser av covid, paradimskiftet genom Nära vård, digita-
lisering/välfärdsteknik, kompetensförstärkning och arbete för 
attraktiv arbetsgivare 

 prioriteringar 
- förebyggande och rehabiliterande insatser i verksamheterna, in-
satser av välfärdsteknik och digitalisering av verksamheterna, 
effektivisering med ökad/bibehållen kvalitet, rättssäkra processer, 
flytta fokus från insatser till förändringsarbete och kompetens-
försörjning 

 investeringar 
- IT-infrastruktur, digitala hjälpmedel för trygghet, självständighet, 
delaktighet och för hälsa och aktivitet, arbetstekniska hjälpmedel 
samt utbyte av bilar 

 övrigt 
- KPMG-genomlysning, Go-plan och effektiviseringsarbetet, intäkts-
förlusterna på IFO-området (största poster är minskade statsbidrag 
till arbetsmarknadsinsatser och för ensamkommande unga), ökade 
intäkter äldreomsorg till följd av Covid-19, intäktsförluster stats-
bidrag inom vård och omsorg från 2015 till 2020 samt de kraftigt 
ökade kostnaderna för köpta platser för interna LSS från 2015 till 
2020. 

Till denna budgetberedning redovisas inga äskanden i siffror. 

Skickas till 
Socialchefen

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-27 
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Vår handläggare 
lena.dibbern@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Socialförvaltningen 

Adressat 
Socialnämnden 

Delårsrapport per den 30 april 2021 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag till delårsbokslut och 
överlämnar det till kommunstyrelsen för inarbetning i kommunens delårs-
bokslut per den 30 april 2021. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsbokslut per den 30 
april.  
 
I delårsbokslutet framgår, förutom ekonomisk ställning, även organisation, 
omvärlds- och framtidsanlys, lägesbeskrivning kring måluppfyllelse, redo-
görelse för kvalitets-, miljö- och jämställdhetsarbete, styrande nyckeltal, 
personalredovisning och periodens viktigaste händelser. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Förslag till delårsbokslut 

Lena Dibbern 
Socialchef 

  
  

Skickas till 
Kommunstyrelsen (inkl tjänsteskrivelse och delårsbokslut) 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-17 
Ert datum 
 

Diarienummer 
SN 2021/88 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 27 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Organisation 
Förvaltningen arbetar utifrån reglemente och verkställer arbete utifrån socialnämndens mål 
och övriga uppdrag. 

Förvaltningen leds av en socialchef som ansvarar för den strategiska ledningen av förvalt-
ningen. Till sin hjälp i det strategiska arbetet är kopplat en ledningsgrupp som består av tre 
Områdeschef och en strateg. Områdescheferna i sin ur svarar för den taktiska ledningen inom 
sin respektive avdelning. Under respektive avdelningschef finns ett antal enhetschefer som 
svarar för den operativa ledningen av förvaltningens enheter. 

 

 

 

Förvaltningsövergripande 

Förvaltningsledningen arbetar på uppdrag av socialnämnden och ansvarar för att ge social-
nämnden faktabaserat underlag inför deras beslutsfattande. Uppgiften är att verkställa nämn-
dens uppdrag om kvalitetsutveckling och att nå beslutade mål och uppdrag inom beslutade 
ekonomiska ramar. 

Individ- och familjeomsorg 

Kansli och reception 
Kansliet ansvarar för mottagande av enhetens besökare och avdelningens administration. De 
har aven andra uppgifter så som del av introduktion för nya medarbetare, beställning av för-
brukningsvaror, felanmälan till fastighet, framtagande och sammanställning av statistikrap-
porter till cheferna med mera.  
 
Utredningsenheten 
Utredningsenhetens uppdrag är att på ett rättssäkert sätt utreda anmälningar och ansökningar 
gällande barn, ungdomar och vuxna, besluta om insatser, och följa upp dessa. Inom enheten 
finns en Mottagningsfunktion, som är ”vägen in” till socialtjänsten, samt en social jour som 
går att kontakta i akuta ärenden utanför kontorstid. 
 
 

Socialchef
Förvaltningsövergripande

Lena Dibbern 

Områdeschef
Äldreomsorg

Isabella Piva Hultström
Äldreomsorg

Områdeschef
Verksamhet för funktionsstöd

Tf Annika Jungklo

Områdeschef 
Individ och familjeomsorg
Christer Zegarra Eriksson

Kvalitetsstrateg
IT-strateg

Sida 35 (108)



 
3 

Arbetsmarknad och försörjning 
Enhetens har två uppdrag, dels att erbjuda olika insatser utveckla, stödja, stärka och vägleda 
människor att komma närmare arbetsmarknaden dels att utreda rätten till ekonomiskt bistånd. 
 
Öppenvårdsenheten 
Enhetens uppdrag är att verkställa beviljade biståndsinsatser för barn, familj och vuxna. 
Öppenvården har två inriktningar, barn, unga och familjearbete samt missbruksvård. Enheten 
erbjuder dessutom föräldrastöd, gruppverksamhet för barn till föräldrar som har beroende-
problematik, problematik i samband med separationer etc.  
 
Avdelningen köper vissa verksamheter där kommunen är för liten för att ha egen verksamhet, 
det gäller Socialjour, Familjerådgivning i KAK samt Ungdomsmottagning. 
 
Äldreomsorg 
 
Hemtjänst 
Hjälp i hemmet eller hemtjänst tillhandahåller hjälp praktiska saker som till exempel mathåll-
ning, städning, handling eller personlig omvårdnad. Hjälpen syftar till för att personer ska 
kunna bo kvar i sitt hem trots sjukdom, åldersförändringar eller funktionshinder.  
 
Inom hemtjänsten erbjuds också förebyggande och rehabiliterande insatser så som öppna 
mötesplatser som erbjuder aktiviteter och social samvaro. 
 
Boende för äldre 
Kommunen erbjuder trygghetsboende för personer som är 75 år eller äldre utan biståndsbeslut 
samt särskilda boendeplatser på Södergården till personer som har ett stort omvårdnadsbehov 
p.g.a. demenssjukdom eller fysiska sjukdomar. Det finns även platser för kortare vistelse t.ex. 
växelvårdsplatser för att möjliggöra för personen att bo kvar hemma eller som ett mellanled 
efter en sjukhusvistelse innan personen är redo att flytta hem. 
 
Hälso- och sjukvård, hemsjukvård 
När man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen, erbjuds hjälp i hemmet 
efter kontakt med vårdcentral som fattar detta beslut och förmedlar de vid behov kontakt med 
hemsjukvården. I kommunens hemsjukvård arbetar legitimerade sjuksköterskor, arbetstera-
peuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster. 
 
Verksamheten för funktionsvariationer 
 
Biståndsenheten 
Handläggarna utreder och fattar beslut om insatser för äldre och funktionsnedsatta personer. 
 
Bostad med särskild service 
Gruppbostäder är till för personer med olika slag av funktionshinder, till exempel intellektuell 
funktionsnedsättning, autism eller hjärnskada i vuxen ålder. Det finns sju gruppbostäder och 
ett serviceboende. Alla boendena har egna lägenheter och hyreskontrakt. 
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Daglig verksamhet 
Inom daglig verksamhet finns arbeten inom många olika områden samt även insatser för  
sinnesstimulering. Insatsen är till för personer som till följd av funktionsnedsättning inte kan 
etablera sig på arbetsmarknaden. 
 
Boendestöd 
Boendestöd riktas till personer med socialpsykiatriska diagnoser som kan bo i egen lägenhet 
med visst stöd. 
 
Korttidsvistelse och korttidstillsyn 
Korttidsvistelse syftar till att ge den som har en funktionsnedsättning miljöombyte och stimu-
lans i den personliga utvecklingen samtidigt som anhöriga ges avlastning. Korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet innebär att barn och unga tillfälligt, under kortare eller längre tid, 
vistas i ett korttidsboende eller i en korttidsfamilj. Korttidsvistelse kan också vara att delta i 
en lägerverksamhet. 
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Omvärlds- och framtidsanalys 
Regleringsbrev Socialstyrelsen, äldreomsorg 
Ca 4 miljarder i statliga bidrag kommer till kommunerna, utan ansökningsförfarande, att an-
vända utifrån lokala behov för att förbättra och utveckla verksamheten, tex personcentrerad 
vård av personer med demens eller för att motverka ensamhet. 
 
Ytterligare 60 miljoner kommer till kommunerna, utan ansökningsförfarande, för god och 
säker vård av personer med demenssjukdom och för att motverka ensamhet hos äldre. Andra 
områden är att öka personalkontinuitet, förbättra samverkan med regionen, utveckla anhö-
rigstöd m.m. 
 
Redovisning ska 2022-10-30 göras av kommunerna om hur medlen använts och hur tillskottet 
påverkat kommunens egen tilldelning.  
 
Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, (S2019:52) utredare Barbro Westerholm 
Utredningen har  

 kartlagt hur hemtjänsten i dag arbetar med fast omsorgskontakt. 
 lagt förslag till hur fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten 
 föreslagit vilka arbetsuppgifter som ska ingå i en fast omsorgskontakts arbetsbeskrivning  
 bedömt vilka kunskaper och kompetens en fast omsorgskontakt inom hemtjänsten bör ha. 
 beräknat de ekonomiska effekterna av förslagen 
 lagt förslag till tillägg i socialtjänstlagen 

Omfattar endast äldre enligt utredningsdirektivet 
 
Utredningens förslag är att äldre personer som har beviljats hemtjänst ska erbjudas en fast 
omsorgskontakt, för att tillgodose dennes behov av kontinuitet, trygghet, individanpassad 
omsorg och samordning, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. 
 
Utredning presenterad 2020-10-17 
Lagförslaget ska träda i kraft den 1 januari 2022. 
 
Nationell samordnare för kompetensförsörjning i vård och omsorg om äldre (S2019:04), 
utredare Göran Jonsson 
Utredaren har utifrån noga avvägda analyser, förslag på att stödja och initiera förändrings-
arbete i kommunalt finansierade verksamheter inom vård och omsorg i syfte att göra det 
möjligt att behålla och rekrytera personal, såväl män som kvinnor.  
 
Till kommuner föreslå och förmedla goda exempel på välfärdstekniska lösningar som är 
ändamålsenliga och kostnadseffektiva och som bör prioriteras i syfte att avlasta personalen 
och effektivisera verksamheten.   
 
Utredningen avser att komma med förslag inom områdena: 
 Rekrytera, behålla och utveckla kompetens 
 Ett nära och tydligt ledarskap 
 Skapa en god arbetsmiljö och trygga anställningsvillkor 
 Ny teknik i omsorgens tjänst 
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Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021. 
 
Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen SOU 2020:41 - en analys av 
de rättsliga förutsättningarna. Betänkande av Utredningen om kommuners medverkan i den 
statliga arbetsmarknadspolitiken Utredare Mats Rundström 
 
Regeringen beslutade den 21 november 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att analy-
sera vissa frågor kring kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken när Arbets-
förmedlingen reformeras och fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande för de 
lediga jobben (dir. 2019:86). Utredningen slutfördes i juni 2020 och under hösten skickades 
en remiss ut till kommuner, Regioner, fackliga och näringslivsorganisationen där den senare 
motsatte sig utredningens resultat som sammanfattas nedan. 
 
Det är enligt utredningens bedömning tillåtet för kommunerna att på uppdrag av och med 
ersättning från Arbetsförmedlingen vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska tjänster som 
upphandlats enligt LOU eller i valfrihetssystem enligt LOV inom sina egna befogenheter. 
Befogenheterna sätter gränser för vad kommunerna får utföra. Utredningen bedömer det 
också som tillåtet för Arbetsförmedlingen att direkttilldela en kommun ett kontrakt enligt 
LOU om tillhandahållandet av insatserna genom anlitande av leverantörer i konkurrens är 
otillräckligt. Arbetsförmedlingen har även möjlighet att ingå ett samarbete med en kommun 
för att uppnå gemensamma mål. I det samarbetet kan även ersättning till kommunen ingå. För 
att förbättra kommunernas möjligheter att medverka i den statliga arbetsmarknadspolitiken 
behöver vissa författningar ändras, vilket utredningen föreslår. 
 
Statskontorets rapport om aktiv medverkan till bosättning i annan kommun 
191 kommuner svarade, 66 procent, 63 procent av kommunerna uppger att de någon gång 
2019-2020 har tagit emot personer med behov av ekonomiskt bistånd som fått hjälp av sin 
tidigare hemkommun att ordna den nya bostaden. 
 
Statskontorets förslår att: 
 Socialstyrelsen bl.a. tydliggör att kommuner inte har rätt att ställa krav för fortsatt för-

sörjningsstöd att berörda personer söker bostad utanför den egna kommunen. 
 Länsstyrelserna ska initiera samverkan mellan kommuner i länet. 
 regeringen ser över bosättningslagen för att öka enhetligheten i tillämpningen och ge 

bättre förutsättningar för nyanländas integration. 
 

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten samt Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) Förslag till 
förordning om ändring i förordningen (2001:637)  
Lagförslag varit ute på remiss, svarsfrist 14 jan 2021. 
 
”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara Rättsliga förutsättningar för personuppgiftsbe-
handling” 
Regeringen gav i regleringsbrevet för 2018 Socialstyrelsen i uppdrag att analysera de rättsliga 
förutsättningarna för socialtjänstens behandling av personuppgifter vid anmälningar avseende 
barn som inte leder till utredning. I uppdraget ingick även att lämna förslag på de författnings-
ändringar som är nödvändiga för att hålla sådana anmälningar sökbara. Författningsförslagen 
ska bl.a. utgå ifrån vad som är mest lämpligt utifrån avvägningar avseende barns behov av 
skydd, intrång i den personliga integriteten och behov av sekretess.  
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Rapporten presenterar Socialstyrelsen författningsförslag som innebär att uppgifter om an-
mälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om bedömning av behovet 
av omedelbart skydd och beslut att inte inleda utredning om ett barn ska kunna sammanställas 
på ett sökbart sätt. 
 
Lagförslag ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara. Rättsliga förutsättningar 
för personuppgiftsbehandling” 
Socialnämnden har ett omfattande ansvar att uppmärksamma och skydda barn som far illa. 
Till följd av reglerna om personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten sätts i många kom-
muner anmälningar om oro för barn som inte leder till utredning in i en pärm i kronologisk 
ordning, kronologiska pärmen. Där kan det vara svårt att söka bland anmälningarna. Den som 
söker efter en anmälan i pärmen får del av information, som många gånger är integritetskäns-
lig, rörande andra personer.  
 
Socialstyrelsen föreslår att ett nytt undantag ska införas i 7 a § SoL PuL som möjliggör sam-
manställningar som innehåller uppgifter om känsliga personuppgifter eller uppgifter om i 
övrigt ömtåliga personliga förhållanden. Undantaget föreslås omfatta uppgifter om anmälan 
som gäller barn samt uppgifter om bedömning av behovet av omedelbart skydd och beslut att 
inte inleda utredning om ett barn, förhandsbedömningen. Förslaget inkluderar både anmälan 
och dokumentation av förhandsbedömning som inte lett till utredning. 
Lagförslag är ute på remiss till, 14 jan 2021. 
 
Kommittédirektiv: Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn 
samt för barn 
En särskild utredare ska se över vissa frågeställningar inom personlig assistans enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Utredaren ska se över 
möjligheten att stärka rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser. Vidare ska 
utredaren analysera och ge förslag på hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med 
tillsyn kan stärkas samt göra en översyn av hur föräldraansvaret vid bedömningen av barns 
rätt till personlig assistans kan smalnas av. 
 
De förslag som utredaren lämnar ska syfta till att öka kontinuiteten och förutsägbarheten inom 
personlig assistans och assistansersättning samt präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. 
Utgångspunkten för utredaren ska vara att lämna förslag som bidrar till långsiktig stabilitet 
såväl ur ett individperspektiv som ur ett samhällsperspektiv och som är 
kostnadsmässigt hållbara. 
 
Utredaren ska bl.a. 
 ta ställning till och föreslå hur personlig assistans kan lämnas för stöd vid egenvårdsinsat-

ser, 
 analysera och ta ställning till hur personer som omfattas av personkretsen enligt LSS och 

som behöver hälso- och sjukvårdsåtgärder till följd av sina funktionsnedsättningar kan ges 
ändamålsenligt stöd, 

 analysera gränsdragningen mellan egenvård och hälso- och sjukvård enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och överväga om frågan ska regleras i författning på en 
högre nivå än myndighetsföreskrifter, 

 analysera behovet av ändringar i nuvarande reglering av uppgiftslämnande och sekretess i 
ärenden om personlig assistans och assistansersättning för egenvårdsåtgärder, 

 ta ställning till och föreslå hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn 
kan stärkas, 
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 ta ställning till om en rättssäker tillämpning av föräldraansvaret vid bedömningen av det 
enskilda barnets rätt till personlig assistans kan uppnås genom kunskapsstöd eller riktlinjer 
eller om detta ansvar i stället bör smalnas av genom reglering i författning, 

 lämna nödvändiga författningsförslag. 
 
Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2021. 
 
Utredning om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS (S 2020:03) 
Sedan i april 2020 har utredningen i uppdrag att göra en översyn av LSS-regler när det gäller 
bostad med särskild service. Syftet är att den enskilde inte ska drabbas av merkostnader för 
sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning. 
 
En viktig del i arbetet är att inhämta kunskap genom bland annat dialog med enskilda samt 
med berörda aktörer så som kommuner, myndigheter, organisationer och andra. 
 
Betänkandet med bedömningar och förslag ska överlämnas till regeringen senast den 23 mars 
2021. 
 
Översyn av insatser enligt LSS, SOU 2018:88 
I betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen föreslår LSS-
utredningen en ny lag: lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. 
Lagen ska även i framtiden förkortas LSS. 
 
Utredningen har utrett LSS och assistansersättningen. Den har haft två huvudsyften: 
 Statens kostnader för personlig assistans får inte blir högre än de är i dag. 
 Insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver insatserna. 

 
Utredningen har utrett delar av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
Den har också utrett assistansersättningen, som hör till socialförsäkringsbalken. 
 
Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser 
 Personlig service och boendestöd. 
 Personligt stöd till barn. 
 Förebyggande pedagogiskt stöd.  
 
Utredningen föreslår bland annat också att: 
 staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans 
 personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år 
 ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd 
 samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar 
 
Om förslagen genomförs beräknar utredningen att statens kostnader kommer att minska med 
cirka 600 miljoner kronor varje år. Utredningen beräknar att kommunernas kostnader sam-
tidigt ökar med mellan 300 miljoner och 400 miljoner kronor om året. 
 
Utredningen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022. 
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Kompetens i LSS-boenden  
Socialstyrelsen ska göra en kartläggning och analys av kompetensen hos personal som arbetar 
i LSS-boenden och av vilka kompetensinsatser som erbjuds offentligt finansierade LSS-
boenden.  
 
Vidare ska Socialstyrelsen undersöka om den nuvarande kompetensnivån bedöms vara till-
räcklig för att brukarna ska ha en trygg och säker boendemiljö, inklusive om brister i kom-
petens och bemanning påverkar risken för tvångs- och begränsningsåtgärder. Om kartläggning 
och analys visar på brister i kompetensen ska Socialstyrelsen lämna en beskrivning av 
lämpliga åtgärder. Uppdraget ska göras i samarbete med Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) och i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  
 
Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021.  
 

Uppdrag att kartlägga och föreslå fler vägar till vårdyrken, Diarienummer: 
U2021/00256 
Regeringen har uppdragit åt Universitetskanslersämbetet, Statens skolverk och Myndigheten 
för yrkeshögskolan att tillsammans kartlägga och analysera hur gymnasieskolans, vuxenut-
bildningens, yrkeshögskolans och högskolans utbildningsinsatser kan komplettera varandra 
för att bättre bidra till vårdens kompetensförsörjning.  
 
Myndigheterna ska  
 identifiera möjligheter och hinder, som följer av utbildningssystemets utformning, för 

personer med yrkeserfarenhet från vård och omsorg men som saknar tidigare högskole-
utbildning inom området att utbilda sig till hälso- och sjukvårdsyrken som kräver hög-
skoleutbildning. I arbetet ska myndigheterna även beakta relevant utbildning som bedrivs 
inom folkhögskolan.  

 lämna förslag som syftar till att tydliggöra utbildningsvägar för personer med vård och 
omsorgsutbildning på gymnasial nivå eller från yrkeshögskolan som vill utbilda sig till ett 
hälso- och sjukvårdsyrke som kräver högskoleutbildning.  

 föreslå hur den information som finns kan samordnas och synliggöras. 
 
Regeringen uppdrar åt Universitetskanslersämbetet att lämna förslag på åtgärder som syftar 
till att öka möjligheterna för personer med yrkeserfarenhet från vård och omsorg att utbilda 
sig till hälso- och sjukvårdsyrken som kräver högskoleutbildning. Vidare uppdrar regeringen 
åt myndigheten att analysera vilka möjligheter och utmaningar som finns i fråga om utbild-
ning i arbetsintegrerad form där studenterna kan arbeta inom hälso- och sjukvården samtidigt 
som de studerar. 
 

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser 
rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång Ds 2020:16  
Promemorian lämnar förslag till lagstiftning som – när det saknas samtycke från den ena 
vårdnadshavaren – ger socialnämnden befogenhet att omedelbart placera barn i skyddat 
boende tillsammans med den andra vårdnadshavaren. 
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I januari 2018 överlämnades betänkandet ”Ett fönster av möjligheter – stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende” (SOU 2017:112) till regeringen.  
 
I betänkandet föreslås att  
 insatsen skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen (2001:453) som en ny place-

ringsform för vuxna och barn som medföljande till en vuxen vårdnadshavare 
 begreppet skyddat boende ska definieras i socialtjänstförordningen (2001:937).  
 skyddat boende ska vara tillståndspliktigt och omfattas av nya kvalitetskrav 
 barn i skyddat boende ska omfattas av samma regelverk som andra placerade barn, vilket 

bl.a. innebär att socialnämnden noga ska följa barnets vistelse där.  
 
Vidare föreslås ändringar i skollagen (2010:800) för att tydliggöra att elever som vistas i 
skyddat boende i en annan kommun än i hemkommunen ska ha rätt att bli dels mottagna i en 
skola i den kommun där de vistas, dels fullfölja påbörjad gymnasieutbildning eller motsva-
rande utbildning när de återvänder till hemkommunen. 
 
Under beredningen av betänkandet i Regeringskansliet har det kommit fram att förslagen bör 
kompletteras i vissa avseenden. Det handlar gäller främst om förslag till lagstiftning för att ge 
socialnämndens befogenhet att omedelbart kunna placera ett barn i skyddat boende tillsam-
mans med en vårdnadshavare när det saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren.  
 
Det föreslås också nya bestämmelser om offentlighet och sekretess bl.a. för att möjliggöra 
sekretess hos kommuner och regioner för adresser till skyddade boenden och hem för vård 
eller boende som bedriver verksamhet i form av skyddat boende. 
 
Vidare föreslås vissa följdändringar för att tydliggöra elevers rätt att gå i skola när de vistas i 
skyddat boende eller hem för vård eller boende.  
 
Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppma-
ning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32) 
Regeringen avser att under 2022 lägga fram ett lagförslag som innebär att det blir straffbart att 
utsätta ett barn för att bevittna våld eller andra brottsliga handlingar i nära relationer. För att 
stärka barnens ställning generellt kommer regeringen även föreslå att uppdraget för den 
särskilda företrädaren för barn utvidgas. 
 
Dir 2020:68 Samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende 
och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd 
Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för att personer med sådan samsjuklighet 
erbjuds en samordnad, behovsanpassad och patientcentrerad vård och omsorg och får tillgång 
till de medicinska, farmakologiska, psykiatriska och sociala insatser som de är i behov av.  
Uppdraget ska redovisas 30 november 2021. 
 
En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, Dir. 2019:93 
En särskild utredare ska se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för 
barn och unga. Syftet med uppdraget är att uppnå en mer likvärdig vård som innefattar före-
byggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. Syftet är också att 
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genom insatser inom den nära vården för barn och unga som lider av psykisk ohälsa avlasta 
den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. 
 
Utredaren ska bl.a. 
 utreda förutsättningarna för en sammanhållen och resurseffektiv god och nära vård för 

barn och unga och föreslå hur en sådan reform ska kunna genomföras på ett ändamålsen-
ligt sätt, 

 bedöma hur barn och unga med lättare psykisk ohälsa ska kunna erbjudas ändamålsenligt 
stöd i högre utsträckning än vad som sker i dag, t.ex. genom att det införs en ny vårdinsats 
inom primärvården, 

 föreslå hur en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och psykiska hälsa kan ut-
formas som stödjer utvecklingen dels av det hälsofrämjande arbetet för barn och unga 
både på individuell och nationell nivå, dels av vårdens utformning och innehåll, 

 i dialog med företrädare för regioner, kommuner och enskilda skolhuvudmän främja 
utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård 

 för barn och unga på regional och lokal nivå,  
 ta fram underlag som regeringen kan använda i utformningen av en överenskommelse 

som syftar till att uppnå målet om en köfri barn- och ungdomspsykiatri, med Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), och − lämna nödvändiga författningsförslag och 
säkerställa att de förslag som lämnas särskilt beaktar lagstiftning som behandlar 
integritetsaspekter.   
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Måluppfyllelse   
 

Styrelsemål med bäring på socialnämnden 

KF-mål 
Kommunstyrelsens 
mål Prognos för måluppfyllelse 

Kommunens re-
sultat ska utgöra 
minst en procent 
av skatteintäkter 
och statsbidrag 
varje år 

Kommunstyrelsen ska 
säkerställa att resurser 
i verksamheten an-
vänds till rätt saker 
och på ett effektivt 
sätt genom systema-
tisk uppföljning av 
effektiviseringsåtgär-
der och deras effekter 

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att 
arbeta med effektiviseringsåtgärder och 
minska kostnaderna med bibehållen eller ökad 
kvalité. Ett omställningsarbete pågår inom 
förvaltningen. Två genomlysningar har 
genomförts och inom kort kommer 
återrapporteringar att ske.  
 
Förvaltningen har redan vidtagit ett antal 
aktiviteter för att nå ekonomi i balans och 
kommer fortsätta arbetet med ambitionen att 
vid årsskiftet ha en ekonomi i balans. Om 
detta inte visar sig vara möjligt förväntas 
balans mellan ekonomi och verksamhet 
uppnås 2022. 
Delvis uppfyllt 

Kommunen ska i 
samverkan med 
Arbetsförmedlin
gen och närings-
livet, arbeta för 
att minska ar-
betslösheten de 
närmaste två 
åren med en 
procentenhet 
årligen med 
december 2018 
10,4 % 

Arbetslöshet 
2019 9,3 pro-
centenheter 
årligen med 
december 2017 
som bas 

Kommunen ska i sam-
verkan med närings-
livet öka andelen 
sysselsatta samt öka 
antalet praktikplatser 
inom kommunens 
verksamheter med 
2019 som utgångsläge 
(90) 

Samtliga beställningar om insatser riktade till 
unga, 16-24 år (inkl KAA) genomförs. Ett 
arbete med att ta fram fler aktiviteter pågår 
och fortsätter. Ny verksamhetslokal för 
ungverksamhet färdigställs under juni.  
 
Pandemin har under det föregående året för-
värrat arbetslösheten på orten och fler perso-
ner har tvingats att återigen söka ekonomiskt 
bistånd till sin försörjning. Under 2020 hade 
enbart fyra personer avslutats till arbete vilket 
till största del förklaras utifrån konsekvenser i 
omvärlden med både ett förvärrat läge på 
arbetsmarknaden utifrån covid-19 men fram-
förallt Arbetsförmedlingens direktiv om att 
primärt använda privata aktörer som utförare. 
Detta har inneburit färre anvisningar. 
 
Arbetsförmedlingens reformeringsarbete har 
påverkat möjligheterna till intern och extern 
praktik eftersom anvisningarna under 
2019/2020 minskat. 
Ej uppfyllt 
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Socialnämndens mål 
 

KF-mål 
Socialnämndens 
mål Indikator/mätetal 

Pågående aktiviteter för 
måluppfyllelse och prognos 
för måluppfyllelse 

Kommunen ska 
ha minst 9000 
invånare år 2025 

Socialförvaltning-
ens verksamhet ska 
säkerställa att alter-
nativa boendefor-
mer ska erbjudas 
äldre som önskar 
detta 

 

 1. Mellanbonde som 
alternativ ska öka 
med 40 nya platser 
senast år 2022 

2. Antal deltagare på 
mötesplatser ska år-
ligen öka med 2 % 

 

1. Inom verksamheten på-
går en genomlysning av be-
hovet i den kö till Trygg-
hetsboende som finns.  
Syftet är att identifiera be-
hov hos dem som står i kö 
då fem lägenheter i dags-
läget inte hyrs ut. 
Bedömningen är att detta är 
orsakat av Coronapande-
min och att situationen 
kommer att leda till upp-
dämda behov i ett senare 
skede. Det är dock av vikt 
att klarlägga om denna 
situation istället beror på 
vikande intresse för denna 
boendeform. 
 
2. Relaterat till covid-19 är 
mötesplatserna och dess 
verksamhet pausad. 
Ett pågående arbete sker av 
områdeschef tillsammans 
med aktivitetssamordnare 
för att kunna öppna säkra 
mötesplatser. Ett utveck-
lingsområde är hur mötes-
platserna ska utvecklas för 
att nå ut till fler samt öka 
jämställheten på. Arbete 
pågår kring detta. 
Delvis uppfyllt 

Andel elever i 
åk. 9 som är be-
höriga till pro-
gram på gym-
nasiet ska öka 
varje år med 

Socialförvaltningen 
ska i samverkan 
med barn- och ut-
bildningsförvalt-
ningen arbeta för 
fortsatt utveckling 
av tidiga och sam-

1. Antalet 
samordnade 
individuella planer, 
SIP, ska årligen öka 
med 2020 som basår. 

1. Antalet registrerade SIP 
som genomförts på IFO 
under 2020 var 14 st 

 2. Arbetet med det förvalt-
ningsöverskridande rutin- 
och arbetsdokumentet TSI 
är igång om än småskaligt. 
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2017 som basår. 
2017: 81,6 %  

 

ordnade insatser 
(TSI) 

2. Följa att 
samverkansdokument
et om TSI efterlevs 

Samverkan med åk 4–9 är 
prioriterat och regelbundna 
månadsträffar med enhets-
chef/rektor görs. Genom-
förande av familjebehand-
lande insatser tillsammans 
med förskola och skola 
hindras till stor del av pan-
demin. 
Uppföljning av samverkan 
utifrån dokumentet görs 
minst två gånger per termin 
eller vid behov. 
Uppfyllt 

Kommunen ska i 
samverkan med 
Arbetsförmed-
lingen och nä-
ringslivet, arbeta 
för att minska 
arbetslösheten 
de närmaste två 
åren med en 
procentenhet år-
ligen med de-
cember 2018 
som bas 
(10,4 %) 
2019 10,6 %  
 

 

Integrerat jämställt 
och hållbart sam-
hälle 

1. Samtliga ungdomar 
som omfattas av det 
kommunala aktivitets-
ansvaret ska från år 
2020 erbjudas akti-
vitet.  

2. Andelen ej återak-
tualiserade med för-
sörjningsstöd ett år 
efter avslutad insats 
ska årligen öka med 
år 2018 som utgångs-
läge 

3. Antalet personer 
inom arbetsmarknad 
och försörjning som 
kommer ut i arbete 
eller studier ska årli-
gen öka med 2019 
som basår 

4. Antalet personer i 
samtliga praktikfor-
mer med 2019 som 
basår ska öka 

1. Samtliga beställningar 
om insatser för riktade till 
unga, 16-24 år (inkl KAA) 
genomförs. Ett arbete med 
att ta fram fler aktiviteter 
fortsätter. Ny verksamhets-
lokal för ungverksamhet 
färdigställs under juni.  

2. Pandemin har under det 
föregående året förvärrat 
arbetslösheten på orten och 
fler personer har tvingats 
att återigen söka ekono-
miskt bistånd till sin för-
sörjning.  

3. Föregående helårsresul-
tat blev fyra personer och 
förklaras till största del 
utifrån konsekvenser i 
omvärlden med både ett 
förvärrat läge på arbets-
marknaden utifrån covid-
19 men framförallt Arbets-
förmedlingens direktiv om 
att primärt använda privata 
aktörer som utförare. Detta 
har inneburit färre anvis-
ningar. 

4. Arbetsförmedlingens 
reformeringsarbete har 
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påverkat möjligheterna till 
intern och extern praktik 
eftersom anvisningarna 
under 2019/2020 minskat. 
Dialog är startad mellan 
äldreomsorg och arbets-
marknad och försörjning 
kring utförande av service-
insatser inom verksamhe-
terna. Detta för att frigöra 
resurser för verksamheter-
nas vårdpersonal. Inom 
hemtjänstens verksamheter 
har extratjänster tillsatts 
som en del i att nå målupp-
fyllelse. 
Samverkansmöte och 
planering av uppstart kring 
elever i verksamheterna har 
förts mellan VFF och 
skolan under våren. Det har 
resulterat i ett nytt arbets-
sätt för handledare samt en 
förbättrad struktur för ele-
verna i verksamheterna. 

Arbetslöshet i april: 
10,7% per april (riket 8,2) 
Unga 13,7 (riket 10,5) 
Utrikesfödda 29% (riket 
19,5) 
Ej uppfyllt 

Kungsör ska för-
bättra sitt resul-
tat i rankingen 
årets miljökom-
mun. Vi ska 
vara bland de 
100 bästa år 
2020. 
Utgångsläge 
plats 138 år 2019 

Socialförvaltningen 
ska verka för ett 
hållbart samhälle 

1. Socialförvaltningen 
ska i sin utförarverk-
samhet prioritera 
insatser med cirkulär 
ekonomi  

2. 
Socialförvaltningens 
verksamheter ska 
källsortera allt avfall 
senast år 2020 

1. Under första delåret 
2021 har delar av den ar-
betsmarknadsverksamheten 
som tidigare bedrevs till-
sammans med Kungsörs 
Återvinning och second-
hand flyttats till Ulvesund. 
Även om samverkan med 
KÅS fortsätter har vi sett 
stora fördelar hos våra 
deltagare att bedriva in-
satser tillsammans med 
daglig verksamhet LSS. På 
Ulvesund bedrivs elektro-
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nikdemontering och åter-
vinning samt enklare mö-
belrenovering. Fler insatser 
är under process. 
Inom äldreomsorgens och 
VFF:s alla verksamheter 
finns ett implementerat tan-
kesätt kring cirkulär ekono-
mi. Vid behov av nyiköp 
ses befintligt inventarier 
över i den egna och övriga 
varsamheter som ett exem-
pel. 
2. Alla socialförvaltningens 
verksamheter källsorterar 
sitt avfall. 
Uppfyllt 

Kommunens re-
sultat ska utgöra 
minst en procent 
av skatteintäkter 
och statsbidrag 
varje år 
Detta mål ska 
utvecklas och 
innefatta effekti-
viseringar 
 

Socialnämndens 
budget ska vara i 
balans genom 
optimalt resurs-
användande 

1. Bokslut +/-0 

2. Jämföra utförd tid 
med beslutad tid för 
att anpassa efter rätt 
bemanning och rätt 
kompetens 

3. Genom förebyg-
gande och rehabilite-
rande insatser utveck-
la kostnadseffektiv 
resursanvändning 

1. Ambitionen är ett +/-0 
resultat vilket kommer vara 
en stor utmaning för för-
valtningen, om detta inte är 
möjligt bör ett sådant re-
sultat visas under 2022. 
IFO rapporterar att kostna-
derna för externa place-
ringar för barn och unga 
samt vuxna till skydd har 
ökat första delåret. Att ar-
betslösheten på orten ökat 
har fått konsekvenser för 
kostnaderna för ekono-
miskt bistånd som också 
ökar. Framför allt handlar 
kostnadsökningarna om 
mer kostsamma hushåll 
snarare än ett ökat antal.   
ÄO och VFF rapporterar 
att strategier tas fram för 
att ge chefer och medar-
betare förutsättningar att på 
ett bättre sätt styra sin egen 
ekonomi. Detta är en 
förutsättning för att leda sin 
verksamhet för att uppnå 
indikatorsmålet. 
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2. En genomlysning är 
gjord för hemtjänsten och 
trygghetsboendet Misteln. 
Genomlysningen visar att 
antalet utförda timmar 
långt ifrån stämmer med 
beslutade timmar. Det digi-
tala planeringssystemet ska 
utvecklas för att verksam-
heten ska kunna arbeta för 
och uppnå balans. 
Juvelens och HOS-verk-
samhet har under april må-
nad startat användandet av 
digitalt planeringssystem. 
Inom VFF fortsätter arbetet 
med ”rätt brukare på rätt 
plats” och att tydliggöra 
uppdrag med rätt insatser 
som leder till rätt beman-
ning. 
3. Öppenvården fortsätter 
att följa upp externa place-
ringar för att säkra hemtag-
ning och vård på hemorten. 
Den KAK-gemensamma 
12-stegsbehandlingen ge-
nomförs med regelbundet 
intag om än utan grupper 
utifrån pandemin. Ny lokal 
för att genomföra behand-
lingsinsatser i en större 
omfattning är klar under 
juni. 
Inom äldreomsorgen har de 
paramedicinska professio-
nernas uppdrag setts över 
och är nu mer målinriktad. 
Anställning av en ytterli-
gare fysioterapeut kommer 
att göras, med riktade stats-
bidrag, för att möta beho-
vet och även ställa om till 
Nära Vård. 
En strategisk och operativ 
plan för förebyggande och 
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rehabiliterande arbete 
kommer att tas fram inom 
äldreomsorgen och VFF. 
Prognos delvis uppfyllt 

SN eget mål Människors möj-
lighet till inflytan-
de/delaktighet 

1. Antalet genomfö-
randeplaner ska år-
ligen öka för att år 
2021 vara 100 % 

2. Alla beslut ska 
följas upp inom före-
skriven tid och minst 
en gång/år senast år 
2020 

3. Brukarens uppfatt-
ning av inflytande/ 
delaktighet ska årli-
gen öka med år 2020 
som basår 

1. Inom IFO får personer 
med insatser, beroende på 
vilken, en individuellt 
utformad genomförande-
plan inom 1–3 månader. 
Denna process är under 
implementering och kont-
rolleras genom internkont-
rollen. 
Genomförandeplanerna är 
inom alla äldreomsorgens 
verksamheter 100% för-
utom inom hemtjänst. 
Genomlysning har gjorts 
och handlingsplan för att 
uppnå målet är påbörjat av 
de berörda cheferna. 
Inom VFF finns aktuella 
genomförandeplaner för 
samtliga brukare. 
2. IFO:s myndighetsbeslut 
följs upp inom föreskriven 
tid. Kontrolleras genom 
interkontrollplanen via 
stickprov.      
Inom ÄO och VFF följs in-
satserna upp och vid för-
ändrat behov kontaktas 
biståndsenheten. 
3. Uppföljning sker en 
gång per år och har inte 
genomförts ännu under 
2021. 
IFO rapporterar från 
föregående år: i jämförelse 
med både jämnstora kom-
muner och riket står sig 
IFO i Kungsör i sin helhet 
över godkända nivåer kring 
upplevelsen av inflytande 
och delaktighet, 90% och i 
riket 83%.  
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Ekonomiskt bistånd 91% 
och i riket 85%. 
Uppfyllt 

SN eget mål Brukares och anhö-
rigas uppfattning 
av personalens 
goda bemötande 
ska årligen förbätt-
ras med utgångs-
läge 2020 års resul-
tat 

1. Brukares och vård-
nadshavares uppfatt-
ning av gott bemötan-
de ska årligen öka 
med år 2020 som 
basår 
LSS ska årligen öka 
indikatorerna nedan 
med 2020 år som 
basår 
2. Personalen pratar 
så brukaren förstår 
3. Personalen förstår 
brukaren 
4. Personalen bryr sig 
om brukaren 

Uppföljning sker en gång 
per år och har inte genom-
förts ännu under 2021. 
1. IFO rapporterar från 
2019 att särskilt utmärkan-
de under 2019 var vård-
nadshavare till barn och 
unga som ökat från ett re-
dan bra resultat 2018 från 
83% till 100% 2020, även 
om svarsfrekvensen där var 
lägre.   
Uppfyllt 
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Kvalitet, miljö och jämställdhet 
 
Kvalitet 
Övergripande 
Ett fortsatt arbete med att skapa ordning och reda i vårt kvalitetsledningssystem och våra stra-
tegiska dokument pågår men ligger nu på sparlåga då vår kvalitetsstrateg tillika är tf. områ-
deschef. Förvaltningen har föreslagit nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
tidplan för vilka dokument som ska revideras när så att detta sker kontinuerligt. 
 
Nämnden har beslutat om servicedeklarationer för förvaltningens enheter vilka innehåller 
beskrivningar av vad den enskilde kan förvänta sig av verksamheten samt också de förvänt-
ningar som ev. finns på den som söker förvaltningens tjänster. 
 
Ett uppdrag för att styra verksamheten med tid har getts. Detta inkluderar i första hand att se 
över schablontider inom hemtjänsten samt att slå fast nyckeltal för bemanning inom särskilt 
boende. Nämnden kommer att fatta beslut i frågan på juni månads sammanträde. Syftet med 
uppdraget är att säkerställa rätt bemanning utifrån behov.  
 
Inom äldreomsorgen stannade mycket av det påbörjade kvalitetsarbetet i samband med intåget 
av covid-19, av förklarliga skäl. 
 
Fokus har under året varit på att hålla en hög kvalité inom den basala vård- och omsorgen för 
att förhindra smittspridning och smitta inom verksamheterna. Arbetet har fallit väl ut hitintills. 
Sakteliga börjar kvalitetsarbetet återupptas. Arbetet med brukaren/patienten i centrum har 
under året tagit stor plats, med genomlysning av genomförandeplaner, brukarens/patientens 
delaktighet i sin egen vård- och omsorg etc. 
 
Tillsammans med kvalitetsstrateg påbörjas granskning, intern revision, av verksamheterna 
med start inom hälso- och sjukvård. 
 
De pågående genomlysning som sker via KPMG och GoPlan kommer också att leda till ett 
ökat kvalitetsarbete där samverkan och effektivitet kommer att vara stora delar. 
 
Framtiden vi möter kräver effektivare arbetssätt med bibehållen och/eller ökad kvalité där 
verksamheterna och dess medarbetare få tid och förutsättningar att ställa om för att skapa en 
medvetenhet om uppdraget och kvalitén i den – varför är vi på jobbet! 
 
Inom VFF har också kvalitetsarbetet varit satt på sparlåga under stora delar av 2020. Nu har 
arbetet återupptagits med att bl.a. ställa om till nya arbetssätt, samverkan över verksamhets-
gränser, Individuell matlagning i den egna lägenheten, främjande arbetssätt och aktiviteter för 
att öka upplevelsen av delaktighet, inflytande, trygg och meningsfull vardag. Samverkan med 
frivilligorganisationer och kyrkan. Inventering av digitala verktyg och tjänster. Skapa förut-
sättningar att förstå och äga sin egen ekonomi,  
 
Stort fokus har lagts på kvalitén gällande basala hygienrutiner för att undvika smittspridning. 
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Nedan redovisas kvalitetsindikatorer för IFO:s verksamhet kring brukarbedömning, service 
och kostnad per invånare. Denna datainsamling genomförs årligen av Kolada, SCB och SKR 
(KKiK - kommunens kvalitet i korthet). 

 
Individ- och familjeomsorgen totalt 

 

Kommentar: I jämförelse med andra kommuner är brukarna/klienterna under året väldigt nöjda i 
kontakten med individ- och familjeomsorgen visar en undersökning gjord av SCB.  

 

Barn och ungdomsvård - vårdnadshavare 

 

Kommentar: I jämförelse med andra kommuner är vårdnadshavare under året väldigt nöjda i kon-
takten med individ- och familjeomsorgens socialsekreterare på barn och unga visar en undersökning 
gjord av SCB.  
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Ekonomiskt bistånd 

 

Kommentar: I jämförelse med andra kommuner är brukare/klienter under året något mindre nöjda i 
kontakten med socialsekreterare på ekonomiskt bistånd visar en brukarenkätens resultat. Det vi vet är 
att antalet besvarande under detta år var betydligt fler än föregående vilket gör att resultatet blir 
lägre, i jämförelse med riket ligger vi i ändå högre än snittet. 

 

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd 
Urval: Kommuner med 5000-9999 invånare 

 

Kommentar: I jämförelse med andra kommuner av liknande storlek får man sin ansökan om ekono-
miskt bistånd prövad snabbare än rikssnittet. 

 

Kommentar: Antal återaktualiserade inom ett år efter avslut ökar, en del i pandemins spår då per-
soner som gått ut till egen försörjning återigen behövt söka bistånd. Trots detta hamnar vi under året 
på rikssnittet. 
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Kostnad för barn och ungdomsvård kr/invånare (jmf andra kommuner – Kolada/SCB) 

 

Kommentar: I förhållande till andra kommuner ligger kostnaderna för barn och ungdomsvården 
under rikssnittet. 

 

Kostnad för missbruks- och beroendevård kr/invånare 

 

Kommentar: Kostnaden för köpt missbruksvård har ökat de senare åren, även om vi ligger på riks-
snittet. 

 

Miljö 
Inom alla äldreomsorgens verksamheter ska cykel eller gående till fots prioriteras före bil. 
Här finns ett arbete att göra kring kultur och inställning till andra färdmedel än bil. 
 
En genomlysning av bilar är startad för planering framåt. 
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Alla verksamheter källsorterar enligt indikator för måluppfyllelse. 
 
Cirkulär ekonomi tillämpas, också utifrån nämndens miljömål. 
 
Inom Verksamheten för funktionsvariationers verksamheter ska cykel eller gående till fots 
prioriteras före bil. Likaså ska längre resor planeras med tåg eller samåkning. Här finns ett 
arbete att göra kring kultur och inställning till andra färdmedel än bil. 
 
En genomlysning av antalet bilar och syftet med användandet av bilar är startad för planering 
framåt. 
 
Alla verksamheter källsorterar enligt indikator för måluppfyllelse. 
 
Cirkulär ekonomi, dvs återanvändning, tillämpas, också utifrån miljömål. 
 
Inom verksamheten har ingen onödig engångsplastanvändning förekommit. Dock har 
ökningen av användningen av engångsplast ökat i och med Covid-19 pandemin. 
 
Inom IFO rapporteras att Miljö och service (tidigare Stadsvårdslaget) är en arbetsmarknad-
såtgärd med praktisk inriktning och som utförs i samarbete med kommunens förvaltningar 
och bolag tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Nytt för år 2021 är 
att insatsen genomförs tillsammans med daglig verksamhet LSS. Arbetsuppgifterna på Miljö 
och service syftar till att tillgodose kommunens verksamheter med vaktmästarliknande 
arbetsuppgifter och miljöarbete på beställning. Vanligt förekommande och till viss del stående 
uppdrag är; möbelflyttar, enklare reparationer av möbler, grovsopsortering, bokleveranser 
samt mindre snickeriarbeten. 

Jämställdhet 
Kravet på en jämställdhetsplan har ersatts av en skyldighet för arbetsgivare att bedriva ett 
förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering avseende samtliga sju 
diskrimineringsgrunder. Det vill säga kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, och 
ålder. Lagen föreskriver en metod för att arbetet ska bedrivas i fyra steg, det vill säga att 
undersöka riskerna för diskriminering, analysera konstaterade risker, vidta åtgärder och följa 
upp och utvärdera arbetet. Stegen ska utföras kontinuerligt och i stället för ett krav på en 
jämställdhetsplan har ett dokumentationskrav införts för arbetsgivare med minst 25 anställda. 
Omfattas nu i det förebyggande och främjande arbetet. 
 
De flesta medarbetare med tillsvidareanställning inom vård och omsorgs verksamheter är 
kvinnor. Bland vikarier är andelen män något högre. 
 
Rörande aktiviteter i dessa verksamheter planeras för att de vara könsneutrala men också 
locka fler av det manliga könet att delta i aktiviteter och vid mötesplatser då denna grupp som 
regel deltar i mindre utsträckning. Utvecklingsarbete och en bättre strategisk plan kring detta 
är nödvändig för en bättre måluppfyllelse. 
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Ekonomi och resultat 
 
Nämnd/förvaltning 2021   2021   

inkl semesterlöneskuld   Jan-
april     Helår   

(redov i tkr) Utfall Budget Avvik Budget Prognos Avvik 
             
Socialnämnd 225 223 -2 669 669 0 
Socialförvaltningen gemensamt 1 179 1 712 533 5 137 5 137 0 
Covid-19 -632 -589 43 -1 767 -2 952 1 185 
Gemensamt IFO 1 181 1 603 421 4 808 4 808 0 
Utredningsenheten 8 780 6 927 -1 853 20 781 23 568 -2 787 
Arbetsmarknad och försörjning 6 670 6 020 -649 18 061 19 403 -1 342 
Öppenvårdsenheten 2 009 1 937 -72 5 811 5 811 0 
EKB 842 997 155 2 991 2 691 300 
Förvaltningsadministration 862 944 83 2 833 2 833 0 
Gemensamt VO 425 0 -425 0 552 -552 
Äldreomsorg 36 844 35 839 -1 005 107 516 107 516 0 
VFF 28 424 29 000 576 87 000 89 781 -2 781 
              
Resultat 86 808 84 613 -2 194 253 840 259 817 -5 977 

 

Kommentar till resultatet: 

IFO 
IFO prognostiserar ett underskott med -4 129 tkr. De största avvikelserna återfinns på utred-
ningsenheten som prognostiserar -2 797 tkr p.g.a. placeringar ffa. av vuxna och skyddsplace-
ringar samt AoF beroende på ökade volymer inom försörjningsstöd, -1 342 tkr.  

Utredningsenhet har under april erhållit stimulansmedel från Socialstyrelsen 1 126 446 kr, 
utan dessa stimulansmedel inte kommit hade det faktiska minuset för utredningsenheten varit 
4 252 tkr. Medlen ska under året användas för att effektivisera familjehemsarbetet samt ut-
veckla kvalitén till både familjehem och personal. Detta kommer bland annat att genomföras 
genom att kompetensutveckling hos personal och familjehem samt bromsa kostnadsutveck-
lingen i komplexa placeringar som kräver stora resurser. I övrigt är det skyddsplaceringar och 
HVB vuxenplaceringar som har en fortsatt kostnadsutveckling. För att motverka dyrare akuta 
skyddsplaceringar externt har nu iordningsställts en lägenhet om 2 rum och kök på orten som 
används akut underutredningstiden.  

Äldreomsorg 
Äldreomsorgen prognostiserar ett +/- 0-resultat, också det med stöd av stimulansmedel om ca 
4 000 tkr.  Utan dessa stimulansmedel hade underskotten uppstått inom hemtjänsten som har 
extra bemanning nattetid samt ökade kostnader för vikarier pga. covid-19. Enheten utför 
dessutom fler timmar än beslutat vilket genomlyses nu. Misteln som har tillsatt fem månads-
anställda vikarier utifrån ökade behov och saknar hyresintäkter för fem outhyrda lägenheter.  
Lärken som dels kräver extraresurser till följd av covid-19 dels att fler insatstimmar utförs. 
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VFF 
Verksamheten för funktionsstöd prognostiserar ett underskott på -2 781 tkr. Underskotten 
återfinns på gruppbostäderna Häggen, Näckrosen och Ågården.  
 
Häggen har haft kostnader för tomhyra under perioden vilket genererar minskad hyresintäkt 
detta kommer att förändras då en person flyttar in 1/5.  
 
Näckrosen har sedan hösten 2020 pga. bristande brandskydd som krävt extra bemanning, 
framför allt nattetid dessutom har alla vakanser, även dagtid, ersatts, för att klara evakuering 
vid en ev. brand. Till följd av den planerade flytten valde en brukare att flytta till en annan 
gruppbostad i november 2020. Näckrosen har stått men tom lägenhet hela 2021 eftersom 
räddningstjänsten inte godkänner att någon ny person flyttar in innan brandskyddet är ordnat.           
Fler brukare har varit hemma från daglig verksamhet pga. covid, vilket också lett till ökade 
kostnader för personal på boendet.  
 
Ågårdens gruppbostad har en avvikelse gällande vikariekostnad p.g.a. att en av de boende fick 
förändrat omsorgsbehov i slutet av 2020. En sovande jour har ersatts med vaken personal 
nattetid, vilket innebär en utökning med 1,75 årsarbetare utöver budget men omsorgsbehovet 
är ändå inte täckt varför även extra timvikarier används. Prognosen är att ökad bemanning 
kommer kvarstå men med förhoppning att kunna återgå till sovande jour efter sommaren. 
Under april har ytterligare ett ökat behov omsorg uppstått och under en kortare period kom-
mer natten att utökas med en personal för att arbeta med vak.  
 
Socialpsykiatri och bistånd prognostiserar i dagsläget ett minus trots att Internatboende LSS 
prognostiserar ett minus på 1 281 tkr då volymerna ökat under 2021. Prognos för kostnaderna 
för internatboende LSS på helår uppgår till 12 890 tkr mot budgeterade 8 819 tkr. Att progno-
sen trots detta är så pass låg beror på många plusposter inom andra områden inom enheten.  

Övergripande 
Vi prognostiserar i dagsläget – 5 977 tkr, förvaltningen arbetar med ett flertal effektiviserings-
åtgärder och kommer under resterande del av året, utifrån ovan beskrivna genomlysningar, 
fatta fler beslut om effektiviseringar. Vi har också information om att beslut troligen kommer 
att fattas om att nämnden ska tillföras ytterligare 3 000 tkr. Detta gör att vi fortfarande arbetar 
med ambitionen om en ekonomi i balans vid årsskiftet även om detta kommer vara en stor 
utmaning för förvaltningens alla medarbetare. 
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Styrande nyckeltal IFO 
 

Mottagning barn och unga 

Antal inkomna anmälningar  Jan  Feb Mars April 

År 2021 35 43 33  

varav inledda utredningar     

varav ansökningar 1 3 1  

År 2020 57 28 63 28 

År 2019 46 49 36 40 

År 2018 46 52 46 56 

 

Placeringar 

Barn och unga Jan  Feb Mars April 

- i familjehem 11 11 11  

- på HVB 2 2 2  

- på skyddsboende med förälder 3 0 0  

- på utredningshem med förälder 0 0 0  

Totalt antal placeringar 13 13 12  

Total placeringskostnad (kr) 381 573 971 652 536 837  

 

Ekonomiskt bistånd
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Ekonomiskt bistånd Jan Feb Mars April 

- utbetalning kr/månad 564 237 1 065 333 910 000 728 513 

- pågående ärenden 92 99 111 132 

- nya ärenden 4 15 10 15 

- avslutade 0 3 6 6 

 
Kommentar till nyckeltalen  

Under första delåret ser vi nu en tydlig kostnadsökning under alla månader utom i januari där 
stora delar av biståndet utbetalades redan i samband med jul. En annan viktig detalj för 
januari var att tre av fyra socialsekreterare var hemma med sjukdom/symptom i samband med 
utbetalningsperioden vilket gjorde en förskjutning i utbetalningarna och att januari månads 
bistånd utbetalades i februari. Däremot ligger månaderna mars och april högre i jämförelse 
med samma period föregående år.  

Under februari och mars har det varit ett högre inflöde av nya ärenden. Inflödet består av 
hushåll med barn. En jämförelse med mars föregående år visar att det idag finns 50 fler barn i 
hushållen vilket är en ökning med 20 barn sedan hösten 2020. Större hushåll ger ett högre 
ekonomiskt bistånd även om vi alltid prioriterar föräldrar arbetsmarknadsåtgärder i den mån 
vi kan och får. 
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Arbetsmarknadsåtgärder 

Arbetsmarknad Jan Feb Mars April 

Antal personer i 
arbetsmarknadsåtgärder 

63 65 71 56 

varav aktuella för försörjningsstöd 35 25 34  

varav nya anvisningar 10 6 7  

varav åtgärdsanställning 19 24 26  

varav praktik 5 7 9  

Kostnad åtgärdsanställningar 412 254 423 744 514 297  

Antal avslutade 3 3 12  

- arbete 0 0 0  

- studier 0 1 1  

- till annan myndighet 1 1 4  

- slutfört uppdrag 1 0 5  

- övrigt 1 1 2  

 
Kommentar till nyckeltalen jan-april 

De nya ärenden som aktualiseras inom Arbetsmarknad kommer företrädesvis från Försörj-
ning. Detta är en effekt av det nya arbetssättet inom enheten där socialsekreterare och kon-
sulent ska arbeta mer tillsammans i ärenden som har behov av arbetsmarknadsinsatser. Det 
finns också ett större behov av insatser då målgrupperna som finns inom Försörjning står 
längre ifrån arbetsmarknaden nu jämfört med tidigare. Orsaken till det är Arbetsförmed-
lingens omorganisation där individer anvisas till Rusta och matcha där fristående aktörer 
arbetar för att individer ska komma i arbete. De individer som av olika anledningar inte klarar 
av Arbetsförmedlingens krav hänvisas till ”kommunen” för ”förberedande insatser”. Dessa 
individer återfinns hos Försörjning då inkomst i form av aktivitetsstöd försvinner då man inte 
ingår i insats genom Arbetsförmedlingen.  

Den mest frekventa orsaken till att man bedöms inte kunna ta till sig av Arbetsförmedlingens 
insatser är språksvaghet. Detta ställer krav på Arbetsmarknad att kunna erbjuda kompetens-
höjande insatser i form av alternativ språkinlärning och praktik eller åtgärdsanställning. Med 
anledning av Covid-19 har grupper för alternativ språkinlärning inte kunnat hållas sedan 
hösten 2020. Det är också svårt att få tillgång till praktikplatser i kommunens förvaltningar. 
Vad gäller platser för åtgärdsanställningar finns detta ofta att tillgå men då språksvårigheterna 
ofta är så pass stora att tolk behövs är det vanligt att en anställning inte är möjlig. 
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Feriearbetande gymnasieungdomar 

 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 

Antal 48 53 36 (43) 

 

Kommentar till nyckeltalen:  

För feriearbetet 2021 har 43 ungdomar ansökt. Även i år samverkar vi med KKTAB för att 
kunna erbjuda säkra arbetsplatser utifrån att undvika smittspridningen av covid-19. 

 

Arbetsmarknad och försörjning 

Nyckeltal Jan  Feb Mars April 

Budgeterat antal årsarbetare 11 11 11 11 

Utfall antal tillsvidareanställda* 11 11 11 11 

Varav antal långtidssjukskrivna 0 0 0 1 

Varav antal föräldra- eller tjänst-
lediga 

1 1 1 1 

Antal vakanta tjänster 0 0 0 0 

Antal månadsanställda vikarier 1 1 1 1 

Antal timmar timvikarier 0 0 0 0 

Sjukfrånvaro kort 1-14 dgr 5 0 0 0 

Sjukfrånvaro lång 15-60 dgr 0 0 0 1 

Sjukfrånvaro lång 60 dgr> 0 0 0 0 

Sjukfrånvaro IFO totalt (%) exkl. 
åtgärdsanställda 

    

 

Kommentar jan-april: Under januari var flera socialsekreterare sjukfrånvarande vilket 
förklarar hög korttidsfrånvaro. En socialsekreterare är tjänstledig för studier varför enheten 
har en månadsanställd vikarie. 
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Utredningsenheten 

Nyckeltal Jan  Feb Mars April 

Budgeterat antal årsarbetare 15,5 15,5 15,5  

Utfall antal tillsvidareanställda* 15 15 15  

Varav antal långtidssjukskrivna 0 0 0  

Varav antal föräldra- eller tjänst-
lediga 

0 0 0  

Antal vakanta tjänster 0 0 0  

Antal månadsanställda vikarier 1 1 1  

Antal timmar timvikarier 0 0 0  

Sjukfrånvaro kort 1-14 dgr 0 0 0  

Sjukfrånvaro lång 15-60 dgr 0 0 0  

Sjukfrånvaro lång 60 dgr> 1 1 1  

Sjukfrånvaro enheten totalt (%) 5,0 5,0 5,0  

*Antal årsarbetare inkl långtidssjukskrivna, föräldralediga och tjänstlediga men exkl.månadsanställda timvikarier 

Kommentar jan-april: Hög frisknärvaro under årets första två månaderna. En medarbetare 
sjukskriven på halvtid. 

 

Styrande nyckeltal ÄO 
 

Äldreomsorg  Jan Feb Mars April 

Antal hemtjänsttagare 86 81 76 72 
Antal beslutstimmar hemtjänst inkl 
dubbelbemanning 

5305 4775 5077 4882 

Utförd tid HsL hemtjänst 230 234 234 204 
Utförd larmtid hemtjänst 16 16 16 43 
Antal brukare Juvelen 39 39 39 39 
Antal beslutstimmar inkl. dubbelbe-
manning Juvelen 

2370 2144 2506 2517 

Utförd tid HsL Juvelen 139 154 188 185 
Antal servicebeslut Misteln 36 36 35 34 
Utförda beslutstimmar Misteln inkl 
dubbelbemanning 

5221 4657 5200 5140 

Utförd larmtid Misteln 86,75 56 71,75 64 
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Äldreomsorg  Jan Feb Mars April 

Antal lediga SÄBO lägenheter (hyra 
betalas ej) 

0 14 0 0 

Beläggningsgrad i procent 
korttidsenheten 

75 % 60 % 70 % 75 % 

Antal brukare med växelvårdsbeslut  4 4 4 5 
 

Kommentar till nyckeltal 

 Ökat antal beslutstimmar HSL och övergripande relaterat till covid-19. 
 Ett övergripande strategiskt arbete finns att göra relaterat till samverkansområden mellan 

enheterna inom framförallt hemtjänst för att effektivisera och öka kvalité. 
 Mer fokus på det förebyggande arbetet i verksamheterna kommer att hämta in timmar 

både kring insatser och kring dubbelbemanning. Riktning måste tas och tydliga aktiviteter 
och mål tillämpas. 

 Tomhyra Rönnen 14 dygn i februari beror på en omflytt för att skapa rätt brukare på rätt 
plats utifrån demensinriktning på enheten Ängen. 
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Styrande nyckeltal VFF 
 
 

BISTÅNDSENHET Jan Febr Mars April 
Antal nya utredningar SoL 42 49 49 60 
Antal nya utredningar LSS 1 5 6 5 
Antal beslut SoL 87 94 100 89 
Antal beslut LSS 2 11 11 12 

 

.BISTÅNDSENHET Jan Febr Mars April 
Antal barn korttidstillsyn extern regi     
Antal barn korttidsvistelse extern regi     
Köpta boendeplatser LSS inkl familje-
hem 

    

Antal skolungdom internat     
 
Kommentarer till nyckeltal: 
Arbetet med att ta fram styrande nyckeltal för verksamheten för funktionsvariationer har 
pågått under våren och precis slutförts, i dagsläget inte möjligt att publicera ett värde på alla 
nyckeltal. Det kommer dock att finnas redovisat från januari inför delår augusti och i den 
ekonomiska uppföljningen från och med maj månad 
 

VERKSAMHETEN FÖR 
FUKTIONSVARIATIONER 

Jan Feb Mars April 

Antal brukare personlig assistans 
intern regi 

5 5 5 4 

Beslutstimmar personlig assistans 
intern regi 

1534 1534 1534 969 

Antal brukare personlig assistans 
extern regi 

11 11 11 11 

Antal personer med boendestöd 23 23 23  

Beslutstimmar boendestöd/ 4 veckor     

 

Kommentar till nyckeltal: 
Ett ärende har avslutats 15/4–21. Under perioden from 19/3–13/4–21 vistades brukaren på 
sjukhus med osäker prognos. Assistans utfördes på sjukhus dag och kvällstid. Assistans nat-
tetid redovisas ej till FK och kommer att generera ett underskott för perioden Assistenterna 
kunde inte placeras om eftersom prognosen för utskrivning sköts upp dag för dag och utifrån 
restriktioner för Covid-19. 
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Personal 
Årsarbetare/sysselsättningsgrad 
2021 

 
 
2020 

 
 
I april 2021 är 5 färre tillsvidareanställda än 2020 och sysselsättningsgraden är också lägre. 
Något fler arbetar heltid och medelåldern är något lägre.  
 
Sjuktal 
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Periodens viktigaste händelser  
Övergripande 

En IT-strateg anställdes från 1 februari för att möjliggöra införandet av digitala tjänster i 
verksamheten.  
 
De pågående aktiviteterna är följande: 

 TES/Timecare, en ny modul för att dessa båda system ska kunna interagera med varandra 
och genom det slipper vi att skriva ut dokument från det ena systemet för att sedan införa 
detta till det andra systemet. 

 Medicinrobotar, som påminner personer att ta sin medicin, som finansieras med 
stimulansmedel. 

 Radarteknik, installeras på försök och i samarbete med leverantör i några lägenheter i våra 
boenden. Detta innebär att vi dels får vara med och utveckla lösningen dels att vi får ett 
väsentligt lägre pris. Också denna lösning finansieras med stimulansmedel. 

 Digital signering, innebär en effektivisering för politiker och tjänstepersoner. 

 E-tjänster, leder till att det finns en väg in till oss 365/24/7 och att vi kan skapa 
förutsättningar att informationen som behövs fylls i direkt i kontakten och på detta sätt 
även effektivisera hanteringen av ärenden. 

 IT infrastruktur, efter genomförd genomlysning av befintliga Internet förutsättningar få en 
bild av behov av utbyggnad av räckvidd för Internet till olika boenden och gemsamhets-
lokaler 

 
Beslut har fattats om en organisatorisk förändring, Avdelningen vård- och omsorg har delats i 
två områden. Ett för Äldreomsorg och ett för Funktionsstöd. Detta i syfte att möjliggöra att 
arbeta strategiskt med nödvändigt förändringsarbete. Titlarna förändras i samband med detta 
till områdeschef. Nuvarande avdelningschef Kenneth Pettersson avslutar sin anställning 2021-
06-30 och två nya chefer har anställts. Isabella Piva Hultström för äldreomsorg och Marie 
Ekblad för funktionsvariationer.  

Genomlysningar av KPMG har pågått inom förvaltningens tre områden, inom kort kommer en 
slutrapport. Rapporten innehåller material som stöd för effektiviseringsarbete. Inom kort kom-
mer också Frame Work och Demokratikonsult att presentera sitt arbete tillsammans med för-
valtningen. 

IFO 

Vuxenhandläggarna inleder ett strukturerat samarbete med Beroendecentrum i Västerås. 

Arbetsförmedlingen förändrar sin organisation vilket gör att anvisningarna för praktik eller 
åtgärdsanställning kommer att hanteras av Arbetsförmedlingens ”fria aktörer”. Det gör att vi i 
fortsättningen kommer att behöva ta emot uppdrag från de fria aktörerna. Då dessa främst har 
i uppdrag att placera individer i just praktik och anställning kommer efterfrågan på platser att 
öka. Under januari har detta märkts av genom ett ökat antal påringningar från fria aktörer 
direkt till kommunens förvaltningar. Den arbetsordning som överenskommits; att praktik och 
åtgärdsanställning ska förankras inom Arbetsmarknad och försörjning riskerar därför att sättas 
ur spel. Arbetsmarknad och försörjning har också redan idag brist på platser för individer som 
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uppbär försörjningsstöd och som inte alltid är aktuella på Arbetsförmedlingen. Det finns alltså 
en uppenbar risk att konkurrensen om platser för praktik och åtgärdsanställning kommer att 
öka.  

Under februari har samarbetet mellan Arbetsmarknad och försörjning (Aof) och Daglig verk-
samhet förtydligats genom att de aktiviteter som tidigare erbjudits inom Daglig verksamhets 
miljögrupp och Stadsvårdslaget har slagits samman. I samband med detta har verksamheten 
bytt namn till Miljö och service. Vinsten med att slå samman de båda verksamheterna ligger i 
att utbudet av aktiviteter blir bredare. De individer vi arbetar med inom såväl Daglig verksam-
het som Arbetsmarknad och försörjning har olika behov och befinner sig på olika nivåer vad 
gäller närhet till studier, arbete och egen försörjning. Att personer i Daglig verksamhet kan 
delta i aktiviteter som riktar sig till individer som står närmre arbetsmarknaden kan bidra till 
personlig utveckling och att steg kan tas i riktning mot ett mer självständigt liv. Det finns 
också målgrupper som Arbetsmarknad och försörjning arbetar med som har behov av akti-
viteter med lägre krav på självständighet där Daglig verksamhet vara lämpligare. För våra 
uppdragsgivare inom kommunens förvaltningar blir det också med ”en ingång” tydligare och 
enklare att få arbeten utförda. 

På Aof har under mars har en uppföljning av hur införandet av en ny enhetsgemensam ar-
betsprocess har genomförts. Vi ser att genomförandet ger önskat resultat såtillvida att social-
sekreterare och arbetsmarknadskonsulenter i högre grad arbetar tillsammans med gemensam-
ma ärenden. Vi konstaterar också att ”egen försörjning” fokuseras tidigare i varje nytt ärende 
och att individuella planeringar som utgår från individers förmågor upprättas.  

Påbörjad enhetschefsrekrytering på Öppenvårdsenheten efter att den tidigare avslutat sin an-
ställning. 

I april månad blev enhetschefen för Arbetsmarknad och försörjning sjukskriven och områdes-
chefen täcker upp tills vidare. 

Fortfarande har vi inte fått tillgång under april till våra nya lokaler på Turisten 6, oklart om 
tillträde under maj. 

Äldreomsorg: 

Delåret har fortsatt dominerats av covid-19 inom äldreomsorgens verksamheter. Vi har trots 
en andra våg med hög smittspridning i länet lyckats hålla smittan borta från alla våra verk-
samheter. Kommunikationsplanen för covid-19 uppdaterades i februari månad, både utifrån 
nya nationella riktlinjer men också på ett sådant sätt att det skulle bli mycket enklare för den 
som läser att förstå och handla rätt. Fortsatt arbete med skyddsutrustning och en hög nivå av 
basala hygienrutiner. 

Alla brukare och deras anhöriga som önskar vaccinerades under delåret i två omgångar i 
snabb takt. Alla medarbetare inklusive vikarier erbjuds och ges vaccin mot covid-19. God 
planering har bidragit till att vård- och omsorgs medarbetare vaccinerats i snabbare takt än 
övriga kommuner i länet. 

Sakta och säkert har äldreomsorgen börjat öppna några av verksamheterna. 

Ett nytt sätt att arbetet kring avvikelser har praktiserats i verksamheterna i syfte att öka 
säkerheten hos brukarna, för att förebygga risk och minska avvikelser. 
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Rekrytering av enhetschefer enligt HR-avdelningens nya modell. Många ansökningar av 
behöriga kandidater har inkommit. Tillförordnande chefer finns på Misteln, Lärken/Juvelen, 
Ängen/natten och för områdeschef äldreomsorg. 

Uppföljning av och utvecklad samverkan har skett mellan hemtjänstens tre verksamheter, 
brandskyddsföreningen, räddningstjänst och säkerhetssmordnare. Syftet är implementerade 
arbete av branskyddsförebyggande åtgärder i hemmet, för att förebygga brand hos den 
enskilde. I denna utökade samverkan är fokus på alla hemtjänsten verksamheter, utbildning 
för personal och en fördjupad samverkan med brandskyddsföreningen. 

Genomlysning av bostadskön till Misteln är påbörjad. Inventeringens syfte är att idientifiera 
behoven hos de sökande då flertalet tackar nej till ledig lägenhet. Vid tertialets slut har kön 
minskat från 60 till 34, där sökande tackat nej eller av annan anledning inte står kvar i kön. 

Projekt tillsammans med regionen där personal anti-screentestas för covid-19 innan sina 
arbetspass. Enheter som ingår i projektet är korttidsboende och demensavdelning. Hundratals 
tester är utförda och inga upptäckta fall. 

Förbättrad arbetsmiljö genom inköp av nya glid- och draglakan samt att alla rum nu är för-
sedda med taklyft. Det minskar risken för förslitningsskada hos personalen. Nya tryckavlas-
tande madrasser och vårdsängar (höj- och sänkbar) där behov fanns att byta ut. 
 
I slutet av april fattas beslut att pausa renoveringen av Södergården inomhus, alltså etapp sex 
och sju pga. av att det finns svårigheter med att genomföra renoveringen på ett pandemisäkert 
sätt. Planen är att återuppta de etapperna under sommaren 2022. Arbetet med etappen som rör 
utomhusmiljön kommer även att påbörjas.  
 
Ett omfattande nytt arbetssätt har startats inom HSO-enheten, en modell kallad patientkon-
ferens. Syftet är att närma sig Nära Vård och starta upp ett förarbete där patienten äger sin 
egen vård- och omsorg och är delaktig på ett sätt som inte tidigare funnits. 

Avtal sluts med MDH gällande sjuksköterske- och fysioterapeutstudenter. Verksamheten går 
från att ta emot 1 student/år till 16/år och verksamheten erhåller efter att detta avtal slutits 
ersättning om 800:-/vecka/student. I samband med detta skapas en huvudhandledarverksam-
het på enheten med tydlig struktur för studenter i verksamheten, för ökad kvalité. 

Under våren har beslut fattats att det tidigare området vård och omsorg ska delas upp i två 
områden, Området för funktionsvariationer och området Äldre omsorg/Hälso och sjukvård.   
Detta i samband med att tidigare vård och omsorgschef slutar sin anställning i Kungsörs kom-
mun. Varje område får således en egen områdeschef. Den tidigare benämningen avdelnings-
chef byts till den mer beskrivande titeln, områdeschef. 

 

VFF 

Rekrytering av en enhetschefstjänst pågår. 

Verksamheterna har fortsatt präglats av pandemin, ett ihålligt och gott arbete har utförts för att 
förhindra smitta och smittspridning. Arbetet har lett till både förändring av aktiviteter och per-
sonalplanering. Viss verksamhet med aktiviteter har varit helt pausad. Planering sker nu för 
uppstart av verksamheterna. En inventering av konsekvenser av pausade aktiviteter hos våra 
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brukare pågår. En del brukarna har haft svårt att komma igång igen efter det längre avbrottet. 
Verksamheterna arbetar aktivt för att motivera brukarna att komma igång igen.  

Brukare och även personal är till stor del vaccinerade mot Covid-19.  

VFF verksamheterna i regionen har haft en gemensam två dagars utbildning i våld i nära 
relation för personer med funktionsnedsättning.  Det finns en plan för hur detta arbete ska 
organiseras inom VFF. Totalt kommer tio personer från boende, daglig verksamhet, myn-
dighet och ledning att genomgå utbildningen.  

Ett personligt assistansärende avslutades i april. Övertaligheten bland personalen hanteras 
genom omställning. 

Beslut har fattats att i samverkan med verksamheten Individ och familj avveckla kommunens 
stödboende för ensamkommande barn och ungdomar, då behov snart inte längre finns. Mål-
sättningen är att detta är genomfört innan 2021 års slut. 

Årlig tillsyn av IVO verksamheten Stödboende för ensamkommande barn gällande uppfölj-
ning av tidigare påpekanden och om åtgärder sedan föregående inspektion är vidtagna och 
dess effekt. Tillsynsärendet är vid denna tidpunkt pågående. Tillsynsärenden av tidigare 
rapporterade individärenden kommer där IVO funderar över att utdöma en särskild avgift  
p g a ej verkställt beslut.  
 
Sett över och förändrat bemanningsfunktionens syfte, roll och förutsättningar i syfte att få en 
samordnad och effektivare resursanvändning inom hela vård och omsorg. 
 
Under mars påbörjas förändringsarbetet i aktuella verksamheter för att skapa mer individuella 
matsituationer för brukarna, där brukarna får vara mer delaktiga och får större inlyftande.  
Överhuvudtaget sker aktiviteter för att öka den enskildes upplevelse av inflytande och delak-
tighet.
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Vår handläggare 
lena.dibbern@kungsor.se 
  
Socialförvaltningen 

Adressat 
Socialnämnden 

Svar på revisionsrapport – Grundläggande 
granskning 2020 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till svar på revisions-
rapporten Grundläggande granskning som sitt eget. 

Sammanfattning 
Grundläggande granskning är den granskning som genomförs varje år av-
seende 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, uppfölj-
ning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt mål-
uppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. 

 
I granskningen rekommenderar revisorerna socialnämnden att: 
”Utforma nämndens mål så att det går att utläsa vad som ska uppnås för att 
nå måluppfyllelse samt vid uppföljning av målen göra en tydlig bedömning 
av om målen är uppfyllda.” 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporten. 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-17  
 Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2020 

Lena Dibbern 
Socialchef 

  
  

Skickas till 
Revisorerna (inkl. tjänsteskrivelse och bokslut 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-17 
Ert datum 
 

Diarienummer 
SN 2020/197 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 27 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
SN 2020/197 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna uppdrar till nämnden att utforma sina mål så att det går att ut-
läsa vad som ska uppnås för att nå måluppfyllelse samt vid uppföljning av 
målen göra en tydlig bedömning av om målen är uppfyllda. 
Socialnämnden får härmed anföra följande: 
Socialnämndens mål kompletteras med indikatorer och styrande nyckeltal 
av vilka man kan utläsa graden av måluppfyllelse och även göra bedöm-
ningar av om målen uppfyllts eller inte. Dessa indikatorer och styrande 
nyckeltal redovisas i socialnämndens årsbokslut och verksamhetsberättelse, 
bifogas. I kommunens övergripande bokslut redovisas måluppfyllelsen på 
annat sätt, direkt relaterat till själva målet, som alltså inte är i sig självt är 
målsatt, och inte till indikatorerna varför måluppfyllelsen inte går att utläsa 
på samma sätt i det dokumentet.  
Vi har tidigare inte fått kritik för att nämndens mål inte är möjliga att följa 
upp varför vi undrar om kritiken kan bero på att man utgått från redovis-
ningen i kommunens övergripande bokslut. Noterbart är att kommunen är på 
väg att införa en modell för hur mål skrivs i likhet med det sätt socialnämn-
den skriver sina mål. Om kritik fortfarande kvarstår efter att vi bifogar 
socialnämndens bokslut ber vi att få återkomma med förslag på ändringar i 
målstyrningsarbetet. 
Förvaltningen och nämnden arbetar varje år med att utveckla indikatorerna 
och de styrande nyckeltalen för att på ett mer träffsäkert sätt kunna utläsa 
måluppfyllelsen. 
Beträffande att socialnämnden vid delårsbokslutet prognostiserade ett un-
derskott med +/- 0 berodde på att de 4 000 tkr som nämnden tilldelats ur 
RUR, resultatutjämningsreserven, medräknats som en intäkt. Vid bokslutet 
redovisades ett resultat som var 494 tkr sämre än prognosen. De 4 000 tkr 
från RUR:en fick dock inte tillgodoräknas i resultat varför resultatet hamna-
de på 4 494 tkr. Det var således inte statsbidrag nämnden räknat med skulle 
balanseras resultatet utan RUR:en.  
Revisorerna har uppfattat att det finns 12 nya platser inom SÄBO men att 
personalbristen gör att dessa inte kan användas. Detta är en missuppfattning 
då renoveringen av Södergårdens äldreboende inte är avslutad ännu och 
dessa 12 bostäder inte ännu gått att ianspråkta. Det nämndens ledamöter 
framfört är att det är av stor vikt att medel tillförs nämnden för att kunna 
tillsätta de personella resurser som krävs. De nya platserna kommer att 
färdigställas under 2021 och nämnden har avsatt medel för att kunna starta 
de nya bostäderna från hösten 2021. 
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Vår handläggare 
Christer.zegarra.eriksson@kungsor.se 
 
Individ och familjeomsorg 
Socialförvaltningen 

Adressat 
Socialnämnden 

Behörighetskrav för myndighetsutövningen i 
ärenden rörande barn och unga 
Förslag till beslut 
Socialnämnden kompletterar delegationsordningen med följande: 
B.1.2 Bedöma och besluta om behörighetskrav för myndighetsutövning i 
ärenden rörande barn och unga 
Delegat: rekryterande chef inom individ- och familjeomsorgen för 
myndighetsutövningen barn och unga,  
Anmärkning: utifrån Socialstyrelsens allmänna råd samt SKR:s 
arbetsgrupps bedömning om att tillämpa kompletterande studier 

Sammanfattning 
Den 1 juli 2014 infördes krav på behörighet för handläggare inom social-
tjänsten för att få utföra myndighetsutövning rörande barn och unga som 
innefattar;  

- bedömning av om utredning ska inledas,  
- utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder, 

eller  
- uppföljning av beslutade insatser.  

 
Om handläggaren inte har svensk socionomexamen är det respektive arbets-
givares ansvar att göra en bedömning av om handläggaren kan anses ha 
annan relevant examen.  
För att arbetsgivaren vid rekryteringar ska möjliggöra ett bredare urval av 
kvalificerade kandidater utöver de med socionomexamen, som exempelvis 
beteendevetare eller såsom arbetsgivare bedömer likvärdig, ges nu möjlighet 
att göra just detta genom att förtydliga vilka behörighetskrav som gör sig 
gällande i Kungsörs kommun. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-17 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-17 
Ert datum 
 

Diarienummer 
SN 2021/96 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
SN 2021/96 
Er beteckning 
 

Lena Dibbern 
Socialchef 

Christer Zegarra Eriksson 
Områdeschef 

Skickas till 
Chef inom individ- och familjeomsorgen för myndighetsutövningen barn 
och unga (inkl. tjänsteskrivelse) 
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Diarienummer 
SN 2021/96 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Den 1 juli 2014 infördes krav på behörighet för handläggare inom social-
tjänsten för att få utföra myndighetsutövning rörande barn och unga som 
innefattar; bedömning av om  

- utredning ska inledas,  
- utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder, 

eller  
- uppföljning av beslutade insatser.  

 
Om handläggaren inte har svensk socionomexamen är det respektive arbets-
givares ansvar att göra en bedömning av om handläggaren kan anses ha 
annan relevant examen.  
För att arbetsgivaren vid rekryteringar ska möjliggöra ett bredare urval av 
kvalificerade kandidater utöver de med socionomexamen, som exempelvis 
beteendevetare eller såsom arbetsgivare bedömer likvärdig, ges nu möjlighet 
att göra just detta genom att förtydliga vilka behörighetskrav som gör sig 
gällande i Kungsörs kommun. 
Socionom är inte ett reglerat yrke i Sverige där den som är utbildad till det 
måste söka legitimation för att få arbete. Det innebär att det är upp till 
arbetsgivaren att bedöma om den som söker tjänsten har tillräcklig kompe-
tens för uppgifterna. Det finns i sig inget hinder att en person inte har viss 
typ av utbildning eller är utbildad i något annat land. 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra 
vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn och ungdomsvård står följande; 
”3 kap 2§ För att någon annan examen än svensk socionomexamen ska 
anses vara relevant ska den examen handläggaren har innefatta eller 
kompletterats så att handläggaren sammantaget har gått högskolekurser på 
områdena: 
1. socialt arbete 
2. socialrätt 
3. förvaltningsrätt, och  
4. psykologi” 

 
Svårighetsgraden på de högskolekurser i socialt arbete som handläggaren 
har gått ska ha höjts stegvis så att kunskaperna i ämnet successivt fördju-
pats. 
”3§ Innehållet i och omfattningen av handläggarens utbildning ska 
sammantaget förmedla tillräckliga kunskaper så att hon eller han ska kunna 
utföra de uppgifter som anges i 3 kap. 3 a § socialtjänstlagen (2001:453) 
med god kvalitet och på ett rättssäkert sätt.” 
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Samtliga fyra kurser i föreskriften är obligatoriska för att arbetstagarens ska 
kunna anses behörig. Eftersom svårighetsgraden i socialt arbete ska ha höjts 
gradvis krävs att arbetstagaren antingen ska ha gått en fortsättningskurs i 
socialt arbete (dvs en kurs som förutsätter en grundkurs i samma ämne för 
deltagande) eller en kurs på avancerad nivå. 

Föreskrifterna kräver inte ett bestämt antal poäng/högskolepoäng för vare 
sig examen eller kurserna.  

När det gäller ärenden som berör barn och unga finns dock särskilda regler.  

I 3 kap. 3 a § andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 
står följande: 

"Socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk 
socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i 
högskolan för utförande av sådana uppgifter inom socialtjänsten rörande 
barn och unga som innefattar: 
 
1. bedömning av om utredning ska inledas, 
2. utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder, 
eller 
3. uppföljning av beslutade insatser. 
 
Socialnämnden ansvarar för att den handläggare som självständigt utför 
arbetsuppgifter som avses i andra stycket har tillräcklig erfarenhet för 
uppgiften." 

 
I 3 § står sedan följande regel och allmänna råd: 
"Innehållet i och omfattningen av handläggarens utbildning ska 
sammantaget förmedla tillräckliga kunskaper så att hon eller han ska kunna 
utföra de uppgifter som anges i 3 kap. 3 a § socialtjänstlagen (2001:453) 
med god kvalitet och på ett rättssäkert sätt.” 

SKR:s socialchefsnätverk har under år 2020 gjort bedömningen att en rimlig 
nivå kan tänkas vara 180 hp för examen och minst 7,5 hp i psykologi, 7,5 hp 
sammanlagt i socialrätt och förvaltningsrätt samt 7,5 hp vardera i socialt 
arbete på grundnivå och fortsättnings- eller avanceradnivå.  

Innan 2007 var en kandidatexamen 120 poäng (3 års studier av 20 poäng/ 
termin) vilket motsvarar dagens 180 högskolepoäng, hp (30 hp/termin). 
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Socialstyrelsen kan inte pröva om den som är utbildad i Sverige har den här 
behörigheten. Det är upp till socialnämnden att bedöma om de handläggare 
som arbetar med de uppgifter som anges i 3 kap. 3 a § SoL också har rätt 
kompetens genom att ha socionomexamen eller annan relevant examen 
utifrån lagen och föreskriften.  

Socialstyrelsens allmänna råd; 
”Utbildningen bör ha ett sådant innehåll och en sådan omfattning att den 
förmedlar tillräckliga kunskaper för att ge handläggaren förmåga att 
– söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en 

problemställning, självständigt identifiera, formulera och lösa problem 
 

– muntligt och skriftligt redogöra för samt diskutera information och 
problem 

 
– göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälle-

liga och etiska aspekter och förstå barns behov. 
 

– Kurserna i socialt arbete bör förmedla kunskaper om vetenskaplig 
grund och tillämpliga metoder på området." 

 
Om någon inte uppfyller kraven men vill arbeta med de arbetsuppgifter 
som det krävs särskild behörighet för behöver den personen vända sig till 
universitet/högskola för att ta reda hur man kan komplettera sin utbildning. 
Arbetslivserfarenheten i sig är alltså inte en del av bedömningen.
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Vår handläggare 
Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Socialnämnden 

Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i social-
nämndens myndighetsutskott  
Förslag till beslut 
Socialnämnden entledigar Anders Frödin (SD) från uppdraget som ersättare 
i socialnämndens myndighetsutskott från och med den 26 maj 2021. 
Till ny ersättare i socialnämndens myndighetsutskott efter Anders Frödin 
utses Anita Nygren (SD), Ringvägen 14, 736 33 Kungsör, från och med den 
26 maj 2021 och resterande mandatperiod 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna önskar göra förändringar i partiets platser i den 
kommunala förtroendemannaorganisationen. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-05 

Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Anders Frödin 
Björn Eriksson 
Anita Nygren 
Lönekontoret 
Matrikeln 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-05 
Ert datum 
 

Diarienummer 
SN 2018/171 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Socialnämnden 

Meddelanden delegationsbeslut 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger meddelade delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
En tillfällig pärm med  
 
 sammanställning av beslut som fattats av socialnämndens myndighets-

utskott 2021-04-29, §§ 19-41 
 beslut som fattats av alkoholhandläggaren 2021-04-26 - bolagsändring 
 sammanställning av beslut som har fattats med stöd av delegationsord-

ningen i socialförvaltningen under april 2021 och 
 ordförandebeslut 2021-05-12 om reducering av den fysiska närvaron vid 

socialnämndens sammanträde den 25 maj 2021  
 
hålls tillgänglig för nämnden under mötet.  

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-12 Meddelanden 

delegationsbeslut 
 Tillfällig pärm med sammanställning av delegationsbeslut 

Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
SN 2021/39 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Socialnämnden 

Meddelanden till socialnämnden 2021 
Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Dnr Handling 
SN 2020/175 Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-12, § 36 Svar på 

motion – diskutera ordet brukare i särskilda boenden. 
Motionen anses besvarad med hänvisning till socialför-
valtningens yttrande och socialnämndens beslut. 

SN 2020/119 Statsbidrag har rekvirerats (tredje omgången) för 2020 till 
regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verk-
samheter inom hälso- oh sjukvård respektive socialtjänst 
till följd av sjukdomen covid-19 

SN 2021/74 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg att avsluta 
ärendet Tillsyn av Kungsörs kommuns kontroll av till-
stånd för privata utförare i hemtjänsten, då kommunen 
inte har privata utförare. 

SN 2021/87 Utvecklingsmedel har rekvirerat för arbete mot våld i 
nära relationer 2021  

SN 2021/90 Arbetsförmedlingens information om medelstilldelning 
till kommunerna för Ungdomsjobb 2021 – Jobb för ung-
domar och Sommarjobb 

SN 2021/92 Västra Mälardalens Myndighetsförbunds inspektions-
rapport enligt miljöbalken – Södergårdens äldreboenden 

SN 2021/93 Västra Mälardalens Myndighetsförbunds inspektions-
rapport enligt miljöbalken – gruppbostad Kungsringen, 
Ågårdens gruppboende och gruppbostad Högklinten 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-17 
Ert datum 
 

Diarienummer 
SN 2021/45 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
SN 2021/45 
Er beteckning 
 

SN 2018/171 Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-10, § Avsägelse 
och fyllnadsval – ersättare i socialnämnden. Björn 
Eriksson (SD) ersätts av Anita Nygren (SD) från och med 
den 11 maj 2021. 

SN 2021/62 Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-10, § 84 Svar på 
revisionsrapport – Förstudie kommunens styrning och 
uppföljning av kommunens digitala utveckling. 

SN 2020/78 Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-10 § 80 Budget 
2021 – hantering av ny prognos och tillkommande medel. 
Socialnämnden tillförs 3 miljoner kronor i 2021 års 
budget att användas för ökade kostnader för placeringar 
och öppnande av platser inom särskilt boende på 
Södergården. 

SN 2021/97 Västra Mälardalens Myndighetsförbunds inspektions-
rapporter enligt miljöbalken – Häggen och Grindstugans 
gruppbostad samt Villan och Kinnekulles dagverksamhet 

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-17 Meddelanden 

Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare 
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