
KALLELSE 

Datum Sida 

2017-06-14 1(1) 

Socialnämnden kallas till sammanträde 

Tid:    Onsdag den 21 juni klockan 14:00 

Plats: Nämndrummet, Skillingehus 

Ann-Katrin Löfstedt 

Ordförande Ewa Carlsson 

Sekreterare 

Val av protokollsjusterare samt godkännande av dagordning 

Förslag på protokollsjusterare:  Ann-Christin Holmgren 

Tid och plats för justering:      Tisdag 2017-06-27 

Ärenden: 

Sammanträdes inleds med en presentation om verksamhetet Mötesplats. 

Föredragande: Kicki Eklund och Alice Åström 

1. Ekonomi – apriluppföljning med årsprognos Bilaga 

2. Återremiss, förslag till ändrade riktlinjer för försörjningsstöd Bilaga 

3. Lex Sarah, individ och familjeomsorg – redovisning av åtgärder Bilaga

4. Delegationsrätt i sin befattning/anställning Bilaga 

5. Yttrande gällande motion sex timmars arbetsdag på prov,

återremiss

Bilaga 

6. Nedläggning av 14 platser på Sörgården Bilaga 

7. Motion – gratis WIFI till äldreboende i kommunen Bilaga 

8. Fortsatt anpassning av HVB- verksamheten Bilaga 

9. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Bilaga 

10. Delgivningar  

11. Anmälan om delegationsbeslut  

12. Övrigt  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 159 2017/007 15 

Justering   Exp. Utdragsbestyrkande 

Ekonomi, apriluppföljning och årsprognos 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden   
Apriluppföljning med årsprognosen godkänns och överlämnas till 
ekonomienheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens apriluppföljning på driftbudgeten redovisar överskott med 
3,8 mkr, varav socialförvaltning redovisar underskott på 4,8 mkr och 
ensamkommande barn redovisar överskott på 8,6 mkr.  

Den största budgetavvikelse om -2 876 tkr finns inom myndighet barn och 
unga, vilket främst beror på ökade placeringar på barnsidan samt bristen och 
svårigheterna att rekrytera erfarna socialsekreterarna. För att komma tillrätta 
med personalsituationen i förhållande till fortsatt ökad inflöde av ärenden 
inom myndighetsutövningen har bemanningskonsulter hyrts för att 
stabilisera personalomsättningen och säkra arbetsmiljön. Delprogram 
personlig assistans har överskridit budget med -2 630 tkr, vilket främst beror 
på dyra LSS ärenden och tjänsteköp LSS.  

Socialnämndens helårsprognos för 2017 visar ett underskott om 4 600 tkr 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens apriluppföljning med årsprognos. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 
finner det antaget. 
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Socialnämnd 

Periodens utfall 
Socialnämndens apriluppföljning på driftbudgeten redovisar överskott med 3,8 Mkr, varav socialförvaltning 

redovisar underskott på 4,8 mkr och ensamkommande barn redovisar överskott på 8,6 Mkr.  

Den största budgetavvikelse om -2 876 tkr finns inom myndighet barn och unga, vilket främst beror på ökade 

placeringar på barnsidan samt bristen och svårigheterna att rekrytera erfarna socialsekreterarna. För att komma 

tillrätta med personalsituationen i förhållande till fortsatt ökad inflöde av ärenden inom myndighetsutövningen 

har bemanningskonsulter hyrts för att stabilisera personalomsättningen och säkra arbetsmiljön. Delprogram 

personlig assistans har överskridit budget med -2 630 tkr, vilket främst beror på dyra LSS ärenden och tjänsteköp 

LSS.  

Prognos för helår 2017 
Socialnämndens prognos för 2017 visar ett underskott om 4 600 tkr. 

För att kunna stabilisera personalomsättning och säkra arbetsmiljön inom myndighetsutövningen kommer 

bemanningskonsulter att hyras in under viss del av perioden. Utifrån personalsituationen samt eventuellt fortsatt 

inflöde av ärenden med behov av placering enligt SoL eller LVU, prognos för myndighet barn och unga visar ett 

underskott om 4 mkr.  

När det gäller verksamheten kring ensamkommande barn förväntas ett överskott uppstå för helår 2017 om 4 

Mkr. Hela överskottet kommer från första halvåret då ersättningsnivåerna är högre jämfört med andra halvåret då 

lägre ersättningar erhålls till följd av sänka bidragsbelopp. 

Prognosen för verksamhet sjukvårdsinsatser är underskott på en halv miljon kronor, under semesterperioden är 

det bekymmersamt med vikarier och man behöver anlita bemanningsföretag vilket kan innebära högre 

personalkostnader än normalt. Prognosen för hemtjänst och övrig service är ett underskott på en miljon kronor. 

Underskott på social omsorg beror främst på ett komplex ärende från LSS och barn och unga myndighet. Det har 

funnits behov av både LSS-insatser samt behov av skydd pga. att det fanns misstanke om våld. I väntan på en 

plats på ett LSS-boende var man tvungen att sätta in personal dygnet runt i fyra månader. Inom social omsorgen 

är också höga vikariekostnader pga. sjukskrivningar, därmed visar prognosen ett underskott på 400 tkr.  

Verkställighet IFO kommer att hamna på ett underskott på 100 tkr då det inte varit budgeterat några medel till 

Mötesplats vad gäller fortsatt uppbyggnad av verksamheten och utifrån arbetsmiljöfrågor.  

Delprogram Socialförvaltningens administration kommer att ha avvikelse i förhållande till budget vilket 

huvudsakligen beror på stor omorganisation samt på att alla budgetmedel inte tagits i anspråk. 

Dyra LSS-ärenden samt volymutvecklingen av antal timmar gör att delprogram Personlig assistans överskrider 

budget. Om antal ärenden som Försäkringskassan beviljar kommer att fortsätta öka, prognosen är att delprogram 

redovisar ett underskott på 4,6 Mkr.  



Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Program
Budget

2017

Prognos 

2017

Avvikelse 

budget

mot

prognos

Budget

per april 

2017

Nettoutfall 

per april 

2017

Avvikelse 

utfall mot

budget per 

april 2017

Nettoutfall 

tom april 

2016

Socialförvaltning

Socialnämnd 1 100 1 100 0 367 386 -19

Verkställighet IFO 5 916 6 016 -100 1 971 1 923 48

Familjerådgivning 120 120 0 40 41 -1

Ensamkommande barn 0 -4 000 4 000 0 -8 614 8 614

Myndighet barn och unga 13 744 17 744 -4 000 4 581 7 457 -2 876

Myndighet vuxna 10 998 10 998 0 3 665 3 693 -28

Socialförvaltning administration 27 657 25 657 2 000 9 219 8 202 1 017

Särskilt boende 62 622 62 622 0 20 873 19 421 1 452

Demensvård 11 009 11 009 0 3 670 3 765 -95

Sjukvårdsinsatser 21 968 22 468 -500 7 323 7 477 -154

Hemtjänst och övrig service 31 607 32 607 -1 000 10 535 11 318 -783

Bostadsanpassningsbidrag 1 100 1 100 0 367 198 169

Social omsorg 7 848 8 248 -400 2 616 3 343 -727

Personlig assistans 14 513 19 113 -4 600 4 837 7 467 -2 630

Övriga insatser 10 616 10 616 0 3 538 3 809 -271

Bostad med särskild service 20 890 20 890 0 6 964 6 865 99

Nettokostnad 241 708 246 308 -4 600 80 566 76 751 3 815 76 761

Nettoutfall tom april 2016 ej möjlig att redovisa per program då siffrorna ej blir jämförbara pga omorganisation under 2017.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 156 12 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Återremiss, förslag till ändrade riktlinjer för 
försörjningsstöd 

Arbetsutskottets beslut 
1. Ärendet överlämnas till socialnämnden utan förslag till beslut.

2. Förvaltningen får i uppdrag att komplettera ärendet med det svar

SKL:s jurister lämnar.

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare har socialnämnden i Vaggeryds kommun fattat beslut om att varje 

barn i familjer som uppbär försörjningsstöd ska få ett utökat barntillägg om 

200 kronor per barn i månaden. Syftet var att det höjda barnbidraget år 2002 

inte skulle räknas med som inkomst då.  

Ärendet togs upp på socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11 och det 

beslutades att ärendet skulle återremitterades till förvaltningen. 

Förvaltningen fick i uppdrag från nämnden att ta fram information om det 

endast går att bevilja extra barnnormen till de hushåll som inte omfattas av 

jobbstimulansen samt om det är möjligt att sätta ett tak om att tillägget 

omfattas om max två barn per hushåll.  

Förvaltningen skulle även utreda summan som utgår i extra barnnorm. 

Vid telefonkontakt med jurist på Sveriges kommuner och landsting uppger 

de att man generellt sätt inte kan rikta biståndet direkt till enskilda 

grupper/individer utan att fatta ett beslut enligt 4 kap. 2§ Sol. Bistånd som 

avses i 4:2 SoL får Socialnämnden ge bistånd utöver vad som följer av 1 § 

om det finns skäl för det.  

Socialnämnden beviljade inför maj månad 2017 16000 kronor i extra 

barntillägg. Summan varierar månad för månad beroende på aktuella 

hushåll. Men denna summa bedöms vara ett korrekt riktmärke för att få 

förståelse av kostnaden. 

SKL:s jurister kommer att lämna ett skriftligt yttrande under vecka 23. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-15 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 115 
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Datum Sida 

2017-05-15 1(2) 

Till Socialnämnden 

Svar återremiss barntillägg i Riksnormen 

Förslag till beslut 
Det utökade barntillägget om 200 kronor per barn i hushåll vid beräkning av 

försörjningsstöd upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare har socialnämnden i Vaggeryds kommun fattat beslut om att varje 

barn i familjer som uppbär försörjningsstöd ska få ett utökat barntillägg om 

200 kronor per barn i månaden. Syftet var att det höjda barnbidraget år 2002 

ej skulle räknas med som inkomst då.  

Ärendet togs upp på socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11 och det 

beslutades att ärendet skulle återremitterades till förvaltningen. 

Förvaltningen fick i uppdrag från nämnden att ta fram information om det 

endast går att bevilja extra barnnormen till de hushåll som inte omfattas av 

jobbstimulansen samt om det är möjligt att sätta ett tak om att tillägget 

omfattas om max två barn per hushåll.  

Förvaltningen skulle även utreda summan som utgår i extra barnnorm. 

Vid telefonkontakt med jurist på Sveriges kommuner och landsting uppger 

de att man generellt sätt ej kan rikta biståndet direkt till enskilda 

grupper/individer utan att fatta ett beslut enligt 4 kap. 2§ SoL. Bistånd som 

avses i 4:2 SoL får Socialnämnden ge bistånd utöver vad som följer av 1 § 

om det finns skäl för det.  

Socialnämnden beviljade inför maj månad 2017 16000 kronor i extra 

barntillägg. Summan varierar månad för månad beroende på aktuella 

hushåll. Men denna summa bedöms vara ett korrekt riktmärke för att få 

förståelse av kostnaden. 

Barnperspektiv 
Socialsekreteraren har enligt handbok om ekonomiskt bistånd från 

Socialstyrelsen ett handlingsutrymme i förhållande till barnperspektivet. Hur 

stor vikt barnens situation ska få måste bedömas från fall till fall. Situationen 

behöver inte automatiskt innebära att socialnämnden måste bevilja eventuellt 

tillkommande ansökningar. Det viktigaste är att göra barnet synligt i 

utredningen. 



Sida 

 2(2) 

Barnfamiljer i Vaggeryds kommun kan idag beviljas rekreationsresor, cykel 

inklusive hjälm, del av fritidsaktiviteter enligt kommunens riktlinjer. 

 ”Extra bistånd kan utgå när som helst under året för att möjliggöra barns 

behov av strukturerade fritidsaktiviteter, t.ex. ridning, simning, handboll, 

musikskola. Det kan röra sig om lägerkostnader, utrustning, årsavgift, m.m. 

Om en kostnad för en fritidsaktivitet överstiger beloppet i normen för den 

aktuella ansökningsmånaden kan det överskjutande beloppet beviljas. En 

individuell bedömning ska göras och aktiviteten ska som regel vara en 

regelbunden aktivitet under vuxenledning som är vanligt förekommande 

bland barn i samma åldersgrupp” ref Vaggeryds riktlinjer 2012-10-08 s6.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-15 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 115 

Lotta Damberg 

Socialchef 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 115 2017/101 32 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Förslag till ändrade riktlinjer för försörjningsstöd 

Arbetsutskottets beslut  
Ärendet återremitteras för vidare utredning till förvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare har socialnämnden i Vaggeryds kommun fattat beslut om att varje 

barn i familjer som uppbär försörjningsstöd ska få ett utökat barntillägg om 

200 kronor per barn i månaden. Syftet var att det höjda barnbidraget år 2002 

ej skulle räknas med som inkomst då ”barnfamiljer med socialbidrag skulle 

vidkännas en viss standardhöjning”.  

I dag finns det flera familjer som har fler än sex stycken barn vilket innebär 

att det blir ett extratillägg om 1 200 kronor per månad.  Efter år 2001 har 

lagen om jobbstimulans tillkommit vilket innebär att en klient som uppbär 

försörjningsstöd minst sex månader har rätt till jobbstimulans. 

Jobbstimulansen innebär att endast 75 procent av lönen medräknas som 

inkomst vid beräkning av ekonomiskt bistånd. Detta innebär att en 

familj/par där båda får ett arbete efter sex månader har rätt till jobbstimulans 

vilket innebär att socialnämnden inte kan räkna med 50 procent av 

löneinkomsten. I nuläget har även familjen rätt till extra barntillägg om 200 

kronor per barn. Konsekvenserna blir att flerbarnsfamiljer riskerar att bli 

kvar som bidragtagare då beräkning av försörjningsstödet blir högre än två 

heltidslöner samt att motivationen till arbete minskar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse2017-02-23. 

Socialnämndens tidigare beslut i ärendet 2001-06-21 § 52 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 158 2017/063 14 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Lex Sarah, verksamhetshetsöversyn barn och unga 
och missbruksenheten 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Utredningsmaterial som följer Lex Sarah-anmälan 2017/063-5 godkänns 

och överlämnas till Inspektionen för vård och omsorg för bedömning och 

utlåtande.  

Sammanfattning av ärendet 
Chefskonsult inleder uppdrag i socialförvaltningen och uppmärksammar 

efter en kort tid på arbetsplatsen brister gällande följsamhet mot lag enligt 

Lex Sarah 2017/063-5 i bilaga 1. Socialförvaltningen inleder en allmän 

översyn av ärendegången och landar i en handlingsplan för åtgärder av 

brister samt en reviderad processbeskrivning. Uppföljning av handlingsplan 

bör ske kontinuerligt tills implementeringen är säkerställd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-22 

Lex Sarahanmälan 2017-02-16 

Lex Sarah Utredning 2017/063-5  

Handlingsplan med exempel 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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Datum Sida 

2017-05-22 1(1) 

Till Socialnämnden 

Lex Sarah Verksamhetsöversyn; Barn & Unga och 
Missbruksenhet Dnr 2017/063-5 Utredning. 

Förslag till beslut 
Utredningsmaterial som följer Lex Sarah-anmälan 2017/063-5 godkänns 

och överlämnas till Inspektionen för vård och omsorg för bedömning och 

utlåtande.  

Sammanfattning av ärendet 
Chefskonsult inleder uppdrag i socialförvaltningen och uppmärksammar 

efter en kort tid på arbetsplatsen brister gällande följsamhet mot lag enligt 

Lex Sarah 2017/063-5 i bilaga 1. Socialförvaltningen inleder en allmän 

översyn av ärendegången och landar i en handlingsplan för åtgärder av 

brister samt en reviderad processbeskrivning. Uppföljning av handlingsplan 

bör ske kontinuerligt tills implementeringen är säkerställd. 

Beslutsunderlag 
Lex Sarahanmälan 2017-02-16 

Lex Sarah Utredning 2017/063-5  

Flödesschema IFO 

Handlingsplan med exempel 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-22 

Handläggare 

Caroline Lundgren 

MAS 



Reg.Datum: 2017-02-16 

DNR :2017/063-5 

Extern Lex Sarah Rapport 
IVO Dnr: 8.1.2-11142/2017-2 

Insamlat material/ Redovisande av synpunkt: 
Se bilaga 1, 2, 3. 

Händelseförlopp: 
Chefskonsult inleder uppdrag på Socialförvaltningen, IFO, (Individ- och familjeomsorgen) i Vaggeryds 

kommun 2017-01-07.  

En kort tid efter uppdragets start uppmärksammas brister gällande följsamhet mot lagstiftningen 

inom barn-och unga samt missbruk. Enstaka Lex Sarahrapporter skrivs initialt men efter en tid på 

uppdraget så uppmärksammas det att bristen är genomgående och att större åtgärder krävs. Totalt 

har 24 olika avvikelser noterats under tiden 2017-02-22 till 2017-04-20. Vid möte mellan MAS och 

chefskonsult så bedöms risken för missförhållande så överhängande att en Lex Sarah-anmälan skrivs 

2017-02-16 och utredning uppstartas. Socialförvaltningen har då uppmärksammat följande brister. 

 Avsaknad av beslut

 Avsaknad av slutförda utredningar

 Avsaknad av utredningar

 Avsaknad av vårdplaner

 Avsaknad av uppföljningar

 Avsaknad av verkställande av insats

 Avsaknad av beslut om förlängda placeringar

 Bristande dokumentation

 Avsaknad av dokumentation

 Avsaknad av uppföljning gällande barn i familjehem

 Avsaknad av barnsekreterare

 Avsaknad av adekvata riktlinjer/uppdaterade riktlinjer

Chefskonsult har inom barn- och unga (inklusive familjehem) samt missbruk uppmärksammat brister 

i myndighetsutövningen. Felen och bristerna har uppmärksammats genom granskning av 

utredningar, samtal med socialsekreterare och granskning av den akuta situationen på myndigheten. 

I samtal med socialsekreterare framkommer också att det varit en hög personalomsättning och 

bristfällig kompetens hos arbetsledning. 

Socialförvaltningen kommer att beskriva tre fallbeskrivningar, en inom barn- och unga, en inom 

familjehem och en inom missbruk för att påvisa vilka fel och brister som uppmärksammats samt 

orsakerna till bristerna. Socialförvaltningen har för avsikt att åtgärda och säkerställa ovan beskrivna 

delar i verksamheten. 



Omedelbar Åtgärd: 
Ärenden som uppmärksammas åtgärdas med omedelbar verkan. Personal tilldelas uppgifter att 

kartlägga processer samt att inleda arbetet med att uppdatera riktlinjer och rutiner som har noterats 

bristande. Arbetsgruppen samlas av chefskonsult för att med socialförvaltningens metodik 

säkerställa kvalitéten i verksamheten samt att förtydliga riktlinjer för hantering av ärenden. 

Rekrytering av personal pågår fortlöpande. 

Orsak till händelseförlopp: 
Personalbrist är ett problem i arbetsgruppen. Det saknas stort antal personal vilket påverkar hela 

arbetsgruppen negativt. Personalomsättningen har varit stor vilket genererar att ingen tar ett ansvar 

för kärnverksamheten. Det har under längre period saknats chefer vilket gjort att personalen saknat 

styrning. Utredningen har även visat att det finns en bristande kännedom kring gällande riktlinjer och 

var dessa finns att hitta. Det har även funnits ett problem med rutiner för uppdatering av riktlinjer. 

Ansvarsfördelningen har varit otydlig vilket genererat att ingen tagit ansvar för att uppdatera 

dokument.  

Riskbedömning för upprepning av händelse: 
Under våren har en erfaren chefskonsult uppmärksammat de brister som finns och har uppstartat ett 

arbete i att säkerställa ärendeprocessen. Socialförvaltningen har även rekryterat tjänster vilket 

minskar antalet vakanta tjänster och minskar arbetsbördan för handläggarna. Chefskonsult har även 

gjort en prioriteringsordning för att säkerställa att uppdraget blir uppfyllt och när. Ett fortlöpande 

arbeta planeras för att säkerställa att ärendegången följs och att säkerställa att nyanställd erhåller 

adekvat introduktion och information kring rutiner och riktlinjer.  

Tänkbara Konsekvenser: 
Det är ej av värde att spekulera i vilka konsekvenser som kunde drabbat individer. Socialförvaltningen 

har en skyldighet att säkerställa att ärenden hanteras enligt gällande lagstiftning och att ingen enskild 

drabbas. Socialförvaltningen har där misslyckats att säkerställa ärendegången och därför bedöms 

händelserna som mycket allvarliga. Socialförvaltningen har ett ansvar att tillse att barn ej far illa och 

detta har ej uppfyllts.  



Yttrande från MAS samt ställningstagande 
Det föreligger en påtaglig risk för missförhållande då socialtjänsten ej kan säkerställa att den som får 

eller kan få komma i fråga för insatser från socialtjänsten, har fått en adekvat ärendegång. 

Socialförvaltningens hantering av ärendegång kan inneburit ett hot mot eller ha medfört 

konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa.  

Verksamheten är ansträngd liksom många andra verksamheter där det råder personalbrist. Stort 

ansvar läggs på den enskilde handläggaren. Vaggeryds kommuns socialförvaltning är en relativt ny 

förvaltning i nuvarande konstellation vilket gör att organisationen behöver tid för att ha möjlighet att 

hantera de brister som uppmärksammas. Problemen som i denna utredning uppmärksammas är inte 

nya problem utan dessa problem har pågått retrospektivt under flera år. Förvaltningen anser 

situationen som allvarlig och har tillsatt resurser för att, genom bemanning via konsultverksamhet, 

ersätta saknad personal tills ny rekryterats. Uppdrag har givits till chefskonsult att leda 

kvalitetsarbete samt att kartlägga den identifierade bristen samt att inleda ett förbättringsarbete 

gällande handläggningsrutiner. Chefskonsult har under utredningens gång återkopplat förändringar 

till MAS som har en kontrollfunktion. Under våren har Socialförvaltningen rekryterat enhetschef samt 

verksamhetschef. Verksamhetschef tillträdde 1/6 och enhetschef tillträder i juni. Dessa får i uppdrag 

att färdigställa arbetet enligt chefskonsultens tidsplan. Socialförvaltningen behöver förtydliga 

ansvarsfördelningen för att tillse att verksamheten håller god kvalitét även när personal slutar. Stor 

vikt måste läggas på att göra processen känd hos alla samt att tillse att samtliga involverade i 

ärendegången arbetar mot gemensamt mål, vilket är följsamhet mot lag och rättssäkerhet för den 

enskilde. Förvaltningen måste arbeta för att rutiner skall vara så tydiga att de kan följas oberoende 

av bortfall av rutinerade handläggare. Socialtjänsten skall se till barnets bästa. Arbetet som måste 

fortgå under sommaren och hösten är omfattande och ej färdigställt, då implementeringsprocessen 

är beroende av tid. Socialförvaltningen har påbörjat arbetet med att säkerställa ärendegången och på 

så vis agera följsamt enligt lag. 

Socialförvaltningen bedöms nu ha uppfyllt rapporteringsskyldigheten samt skyldigheten att utreda, 

avhjälpa och undanröja risker för missförhållanden. Prognosen bedöms som optimistisk då 

kännedom om brister skapar förutsättningar till förbättringsarbete. Socialförvaltningen arbetar 

systematiskt enligt Lean-inspirerad metodik med förbättringsarbete.   
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Lex Sarah – utredning inom Barn- och unga samt missbruk 

Chefskonsult inleder uppdrag på Socialförvaltningen, IFO, (Individ- och familjeomsorgen) i Vaggeryds kommun 2017-01-07. 

En kort tid därefter uppmärksammas brister gällande följsamhet mot lagstiftningen inom barn-och unga samt missbruk. 

• Avsaknad av beslut
• Avsaknad av slutförda utredningar
• Avsaknad av utredningar
• Avsaknad av vårdplaner
• Avsaknad av uppföljningar
• Avsaknad av verkställande av insats
• Avsaknad av beslut om förlängda placeringar
• Bristande dokumentation
• Avsaknad av dokumentation
• Avsaknad av uppföljning gällande barn i familjehem
• Avsaknad av barnsekreterare
• Avsaknad av adekvata riktlinjer/uppdaterade riktlinjer

Chefskonsult har inom barn- och unga (inklusive familjehem) samt missbruk uppmärksammat brister i myndighetsutövningen. Felen och bristerna har 
uppmärksammats genom granskning av utredningar, samtal med socialsekreterare och den akuta situationen på myndigheten. I samtal med 
socialsekreterare framkommer också att det varit en hög personalomsättning och bristfällig kompetens hos arbetsledning. 

Socialförvaltningen kommer att beskriva tre fallbeskrivningar, en inom barn- och unga, en inom familjehem och en inom missbruk för att påvisa vilka fel och 
brister som uppmärksammats samt orsakerna till bristerna. Socialförvaltningen har för avsikt att åtgärda och säkerställa ovan beskrivna delar i 
verksamheten. 
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Steg i flödet Händelse/brist Rutin – Ja/Nej Varför en brist? Mål/åtgärd/tid 
Ansökan/ 
Anmälan och 
Annat sätt 

Konkret exempel:  
Ett ärende kommer in gällande en 
anmälan om oro för ett 
minderårigt barn. 
 
Ärendet lades i chefs brevfack.  
 
Chefen uppmärksammade inte  
att anmälan inkommit varpå 
skyddsbedömning inte gjordes 
inom lagstadgad tid.  
 
Har även inträffat att anmälan 
lagts till ordinarie handläggares 
brevfack, oavsett om denne varit 
på plats eller inte. Samma brist 
som ovanstående exempel. 
 

Rutin uppdaterades vintern 
2015/2016 på så sätt att alla 
anmälningar ska överlämnas 
personligen till ansvarig för 
skyddsbedömningar.  
 

Brist som kunde inneburit allvarlig 
fara för det aktuella barnet. 
Skyddsbedömning måste göras 
inom 24 timmar för att bedöma 
huruvida socialtjänsten måste gå in 
med omedelbart skydd för 
barnet/den unge. 
 

Åtgärdat och hanteras nu av en 
mottagsgrupp sedan 2016-04-03 
som hanterar alla inkommande 
anmälningar. 
 

Beslut att 
inleda eller 
inte inleda 
utredning 

Viktigt att informera barnet/den 
unge samt vårdnadshavare om 
ifall utredning skall inledas eller ej 
samt vad beslutet innebär för den 
enskilde. 
 
Möjligheten att återkoppla till 
myndigheter om utredning 
inleds, ej inleds eller redan pågår. 
 
Överlämning från chef/mottag till 
ansvarig handläggare.  
 
 
 

Finns rutin, men har brustit vid 
olika tillfällen.  
 
Rutinen reviderad mars 2017. 
 
Bristen gäller både att 
meddela huruvida utredning 
inleds eller inte. Men finns 
även brister i överlämning till 
handläggare för hantering av 
utredning.  
 

Kan innebära fara för den enskilde 
om utredning ej kommer igång 
varpå man kan missa allvarliga 
händelser under tiden som vi ska 
ha kontakt med en familj. 
 
Viktigt att familjen känner till en 
pågående utredning och 
utredningsplanering. 

Finns rutiner, men måste 
säkerställa att de efterlevs.  
 
 
 
 
För närvarande är det en hög 
personalomsättning vilket ger att 
det inte finns handläggare att 
fördela inkommande ärenden till, 
rekrytering pågår och vakanta 
tjänster tillsätts för närvarande 
med konsulter. 
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Steg i flödet Händelse/brist Rutin – Ja/Nej Varför en brist? Mål/åtgärd/tid 
Utreda Avsaknad av utredningsplan. 

Dokumentationen, just nu görs 
mycket i arbetsmaterial samt 
journalanteckning. 

Delta i SIP möten 

Konsultationsdokument 

Kommunicering/delgivning 

Finns exempel där handläggare 
lämnat utredning till 
nämndsekreterare för hantering 
inför att ärende ska till 
arbetsutskott. I samband med 
detta har missförstånd skett 
varpå nämndsekreteraren endast 
sände ut beslutsunderlag till 
ombud samt politiker. 
Vårdnadshavare missades. 

Finns rutiner som baseras på 
reviderade BBiC materialet 
gällande beslutsunderlag.  

Utredningsplanerna läggs upp 
i ett första möte med 
barn/vårdnadshavare.  

Ovanstående risker gäller även 
om man brister i att skicka ut 
gällande 
konsultationsdokument. 

Med anledning av 
personalomsättning finns en risk 
att utredningsplanerna inte 
följs/hålls levande.  

Om vi inte medverkar vid SIP 
(samordnad individuell plan) finns 
en stor risk att den enskilde inte får 
den tydlighet som önskas gällande 
vem som gör vad och när i 
samband med att 
det finns andra huvudmän 
involverade.  

Har hänt att det har skett missar 
gällande kommunicering varpå den 
enskilde/vårdnadshavare ej har fått 
allt beslutsunderlag i tid för 
genomläsning/tid för att yttra sig. 

Reviderade rutiner mars 2017 för 
handläggning och dokumentation 
enligt reviderade BBiC materialet 
samt utifrån socialstyrelsens bok 
”Handläggning och dokumentation 
inom socialtjänsten”. 

Rutiner och riktlinjer avseende 
missbruksvården planeras 
revidering under 2017. Rutiner 
finns, men dessa är inte 
uppdaterade i kombination med 
nyanställningar.  
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Steg i flödet Händelse/brist Rutin – Ja/Nej Varför en brist? Mål/åtgärd/tid 
Beslut Finns en risk för att beslut inte 

kommuniceras på rätt sätt och i 
rätt tid. 
 

Finns rutiner på hur detta ska 
ske, behöver dock 
samordnads med 
administrationens rutiner 
gällande utskick och 
expediering av beslut. 
 

Rättsosäkerhet att inte få ta del av 
de beslut som fattas. 
 
Den enskilde samt deras 
vårdnadshavare skall beredas 
möjlighet att yttra sig samt ta del 
av beslut för eventuell överklagan. 

Reviderade rutiner mars 2017 samt 
att samordning ska ske med 
administration som assisterar 
barnhandläggare. 

Verkställa 
eller avsluta 
insatser 

När ett beslut ska verkställas 
finns det en risk att placering ej 
kan ske med anledning av för få 
platser (t.ex. inom SiS) 
 
Finns en risk att verkställighet 
kopplas fel i 
verksamhetsprogrammet 
(verkställande av insats har 
påbörjats i praktiken, men inte 
dokumenterats löpande i 
verksamhetssystemet)  
 
 
 
 
 
 

Rutiner finns för hur 
verkställighet och avslut skall 
hanteras.  

Dokumentationen kan hamna fel 
varpå det blir svårare att följa 
klientens ärende, finns då en risk 
att det vid akuta händelser kan 
fattas fel beslut i hantering. 

Reviderade rutiner vår/sommar 
2017. 
 
Behöver dock uppdateras genom 
mer utbildning inom 
verksamhetsprogrammet. 
 
Implementeringsplanering av nytt 
verksamhetsprogram har påbörjats 
(troligt i drift 2018/2019). 
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Steg i flödet Händelse/brist Rutin – Ja/Nej Varför en brist? Mål/åtgärd/tid 
Ompröva/ 
överväga 

Har missats då alla insatser 
hanteras av enskild handläggare. 

I  samband med att denna person 
avslutade sin tjänst fanns ingen 
ersättare varpå ett antal 
omprövningar/överväganden 
blivit liggande mer än lagstadgad 
tid. 

När omprövning inte gjorts så har 
inte heller ny/förlängs insats lagts 
in i verksamhetsprogrammet 
varpå det kan se ut som att den 
enskilde inte har någon pågående 
vård. 

Finns rutiner för hanteringen, 
men dessa har brustit på 
grund av  vakanshållen tjänst 
som ännu ej är tillsatt. 

Finns risk för allvarliga 
konsekvenser då placerade barn 
inte följts upp på lagstadgat sätt 
vilket skulle kunnat leda till att 
placerade barn/unga far illa. 

Revidering av rutiner pågår.  

Vakant tjänst nu tillsatt av konsult 
under rekryteringsprocess. 

Avsluta 
ärende 

Att avsluta ett ärende har 
betydelse för bland annat 
gallringsprocessen.  

Finns rutiner, men har på 
grund av hög 
personalomsättning och 
bristfällig introduktion ej 
följts.  

Om ett ärende inte avslutas i tid 
påverkar detta dels att en person 
ser ut att fortfarande vara klient 
inom socialtjänsten. Det påverkar 
även det fakta att den enskildes 
handlingar gallras ut socialregistret 
för sent. 

Rutiner har reviderats under mars 
2017 och gåtts igenom av samtliga 
barnhandläggare.  



6 

Beskrivning av några slumpmässigt utvalda ärenden: 

Missbruksärende 

Man född -72.   
Efter LVM anmälan från läkare på Värnamo sjukhus till socialtjänsten i Vaggeryds kommun öppnas utredning LVM 2016-08-05.  Begäran om 
läkarutlåtande enligt LVM sänds till länssjukhuset Ryhov (Jönköping) avd. E samma dag. Svar inkom samma dag från avdelning E till 
socialtjänsten.  

Ingen bedömning/beslut om att avsluta eller gå vidare med LVM utredningen går att utläsa ur journal. (det framgår dock att personen vill ha 
öppenvårdsbehandling internt Mötesplats). I den utredning som öppnades 2016-08-05 har inte någon dokumentation förts in. Det finns alltså 
ingen utredning och inget beslut om att avsluta utredning. 

Det finns ett beslut om Mötesplats öppenvård 2016-08-08—2016-11-05, dock ingen vårdplan. Personen sköter kontakt med öppenvården, men 
det framkommer att personen missbrukar dagligen. Personen vill inte ha någon annan hjälp av socialtjänsten. 
I journalerna saknas utredning, vårdplan, beslut och uppföljning. 

Brister och risker utifrån ovanstående ärende: 

Man kan i ovanstående ärende utläsa att en LVM utredning skall ha inletts. Man har begärt in läkarintyg och sedan talat med personen som 
påtalat att han önskat en öppenvård på hemmaplan. Efter detta finns ett beslut om öppenvård för en kortare period. Dock saknas 
ställningstagande till om LVM utredning skall fortgå eller övergå till utredning enligt SoL.  

Finns även uppgifter om fortgående missbruk trots inledd öppenvård. Trots kännedom om fortgående missbruk finns inga ytterligare 
ställningstagande till om insatser enligt LVM är tillämpbara. Vårdplanering saknas med den enskilde och inget uppdrag till öppenvården går att 
följa i den dokumentation som är gjord i det aktuella ärendet.  

Finns en risk att den enskilde inte fått den vård han var i behov av då det saknas tydligt ställningstagande, beslut, vårdplanering och uppdrag. 
Ärendet har nu hanterats via sedvanlig avvikelsehantering inom socialförvaltningen.  
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Familjehemsärende 
Man – född 1999 
Under vintern 2016/2017 inkommer en begäran om yttrande till polisen enligt LuL. I samband med att den unge kallas till socialtjänsten för 
samtal framkommer att den unge fortfarande uppger att han är placerad i familjehem men inte har talat med sin socialsekreterare på väldigt 
länge.  

Handläggare kontrollerar uppgifterna och ringer till familjehemmet som uppger samma sak som pojken. 

Vid kontroll i verksamhetsprogrammet framkommer att ingen handläggare varit i kontakt vare sig med pojken eller familjehemmet på 1 ½ år. 
Vid samma kontroll framkommer att ingen dokumentation har skett i ärendet på samma tidsperiod.  

Brister och risker i ovanstående ärende: 
I det aktuella ärendet bedöms det ha funnits flertalet brister som kunde ha blivit väldigt allvarliga då pojken kunde ha farit väldigt illa utan att 
någon kontroll har skett av familjehemmet. Då det även saknats handläggare för pojken så har även hans möjligheter att påtala eventuella 
brister i hans situation varit oerhört begränsade. 

Ärendet har nu hanterats via sedvanlig avvikelsehantering inom socialförvaltningen. 
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Barnärende 
Två exempel på barnärenden som har uppmärksammats under senaste månaderna.  
I det ena fallet är det ett ärende där man inledde utredning enligt LVU på en pojke. I den dokumentation som finns gällande pojken kan man 
inte se att det funnits några samtal med mamman sedan man inledde utredningen i november 2016. Mamman ringer upp annan handläggare 
varpå bristen upptäcks. Efter fastställande av LVU hos Förvaltningsrätt och kammarrätt har mamman gömt pojken och ingen handläggare har 
arbetat mer aktivt än att begära polishandräckning från tre olika adresser. LVU beslutet föll då det inte hade gått att verkställa beslutet. Detta 
innebär att en pojke i behov av vård enligt LVU fortfarande kan finnas i en osund miljö och att detta mest troligt kommer leda till ökad 
psykosocial ohälsa.  

Kontaktperson – en minderårig person beviljades insats i form av kontaktperson. Det fanns dock inga kontaktpersoner att tillsätta och ingen 
handläggare som arbetade med att utreda eventuella intresserade. Detta innebar att beslutet låg kvar som ej verkställt beslut under drygt två 
år innan mamman ringer upp socialtjänsten och påtalar att behovet inte längre kvarstår.  

Brister och risker i ovanstående ärende: 
Avseende den pojke som skulle omhändertas enligt LVU kan vi se att då vården inte verkställts så riskerar detta att innebära att en pojke i 
behov av vård enligt LVU fortfarande kan finnas i en osund miljö och att detta mest troligt kommer leda till ökad psykosocial ohälsa.  

Avseende den person som beviljades kontaktperson men där beslutet inte verkställdes kan man återigen se att en person som var i behov av 
stöd och hade rätt till det inte fick det beviljade biståndet och att detta som ovanstående exempel riskerade att resultera i en ökad ohälsa hos 
en ung person med rätt till stöd.  
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 SOSFS 2013:16 Bilaga (2013-05) 

ANMÄLAN ENLIGT LEX SARAH 
enligt 14 kap. 7 § SoL eller 24 f § LSS 

 ett allvarligt missförhållande 

 en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande 

Avsändarens diarienummer Datum 
2017-02-16 

Inspektionen för vård och omsorg 

Anmälan görs av 

 Nämnd  Socialnämnden  i  Vaggeryd      kommun/landsting 

 Enskild verksamhet  (namnet på t.ex. bolaget, stiftelsen) 

 Statens institutionsstyrelse 

Var och när har det allvarliga missförhållandet inträffat eller risken för ett allvarligt 
missförhållande förelegat 
Enhet/avdelning 
Individ- och familjeomsorg 

Typ av verksamhet 
barn och unga och missbruk 

Gatuadress 
Bangårdsgatan 2 

Postnr 
56821 

Postort 
Skillingaryd 

Telefon (inkl. riktnr) 
070-2438727 

Datum, veckodag samt klockslag för det inträffade 
20170216  kl 10:00 

Kortfattad beskrivning av det allvarliga missförhållandet eller risken för ett allvarligt 
missförhållande och konsekvenserna för den enskilde. 

Eva-Stina Premberg, chefskonsult för verksamheten ovan noterar vid granskning av den egna 
verksameheten följande fel och brister;  
Avsaknad av beslut 
Avsaknad av slutförda utredningar 

Kontaktperson 
Caroline Lundgren 

Titel/funktion 
MAS 

Arbetsplats 
Socialförvaltningen 

Utdelningsadress 
Bangårdsgatan 2 

Postnr 
56821 

Postort 
Skillingaryd 

Telefon (inkl. riktnr) 
0370-678490 

E-postadress 
caroline.lundgren@vaggeryd.se 
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Avsaknad av utredningar 
Avsaknad av vårdplaner 
Avsaknad av uppföljningar 
Avsaknad av verkställande av insats 
Avsaknad av beslut om förlängda placeringar 
Bristande dokumentation 
Avsaknad av dokumentation. 
Asaknad av uppföljning gällande barn i familjehemsplacering 
Avsaknad av barnsekreterare 
Avsaknad av adekvata riktlinjer/uppdaterade riktlinjer 
Bristande kompetensutveckling 

 Berörda enskilda har underrättats om anmälan om det allvarliga 
missförhållandet eller risken för ett allvarligt missförhållande 

Bifogade handlingar 
 Slutförd utredning enligt 14 kap. 6 § SoL 
 Slutförd utredning enligt 24 e § LSS 
 Gällande rutiner i verksamheten som är av betydelse för det aktuella missförhållandet 
 Övrigt    

Beskrivning av verksamhetens organisation och bemanning 
Verksamheten besår av: 
Barn och unga: 
4 Socialsekreterare (målvärde 6 st) 

Missbruk: 
1 socialsekreterare (målvärde 2 st)  
Bemanning på kontorstid 08:00-17:00 
Jourbemanning/beredskapstelefon gemensamt med GGVV under kväll och helg. Bristfällig kompetens 
i arbetsledning och hög personalomsättning.Konsulter ersätter vissa vakanta tjänster.  

Uppgifter om personalens utbildning, tjänstgöringstid och anställningsform (på den berörda 
enheten)  

Barn och Unga 
4 personal; socionomexamen 2011 och anställd på Socialförvaltningen 2010, 
Socionomexamen 2012 och anställd på socialförvaltningen sedan 2011, 
Socionomexamen 2016,och anställd på Socialförvaltningen sedan 2014 
En utan examensbevis. Slutade socialhögskolan 2013, ej klar, inget examensbevis. Barn- och unga 
sedan 2014 i Socialförvaltningen. 
1 personal; Socionomexamen 1998. Jobbar i 17 år med missbruk. Började i Vaggeryd 2017. 
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Åtgärder som har vidtagits eller planeras i verksamheten för att förhindra att liknande 
missförhållanden inträffar igen  

Oklart i nuläge om någon påverkats av ovan nämnda brister, vem som påverkats och även oklart hur 
klienter påverkats. 
Utredning påbörjas.  
Socialnämnden kommer att förses med utredning samt åtgärdsplan.  

Datum 
2017-0216 
      Den anmälningsansvariges underskrift/protokollsutdrag 

Namnförtydligande 
Caroline Lundgren 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 160 2011/040 16 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Delegationsrätt i sin befattning/anställning 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
Socialnämnden delegerar rätten att delegera beslutanderätt till 

myndighetsutövande personal till enhetscheferna inom barn och unga samt 

vuxna. 

Sammanfattning av ärendet 
När nyanställd personal tillträtt sina tjänster inom myndighetsutövningen på 

individ och familjeomsorgen (socialsekreterare) har socialnämnden 

delegerat rätt att fatta beslut efter att förvaltningen bedömt det vara lämpligt. 

När det gäller myndighetsutövande personal (biståndshandläggare) på vård 

och omsorg har delegationsrätt erhållits i och med anställningen. 

För att underlätta handläggningen inom myndighetsutövningen på 

socialförvaltningen bedömer förvaltningen att rätten att lämna 

delegationsrätt till enskilda anställda kan delegeras till enhetscheferna på 

förvaltningen. 

Det är upp till varje enskild chef att bedöma när det är lämpligt att lämna 

delegationen samt när den ges ska den vara skriftlig. Chefen har också att 

försäkra sig om att den enskilda satt sig in i gällande delegationsordning. 

Nämnden har en stor frihet att besluta om delegation, En nämnd får uppdra 

åt ett utskott, ledamot eller ersättare eller anställd att besluta på nämndens 

vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden (6 kap. 33 § KL). 

Beslut som har fattats på delegation ska anmälas till nämnden (6 kap. 35 § 

KL). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-23 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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Datum Sida 

2017-05-23 1(1) 

Till Socialnämnden 

Delegationsrätt i sin befattning/anställning 

Förslag till beslut 
Socialnämnden delegerar rätten att delegera beslutanderätt till 

myndighetsutövande personal till enhetscheferna inom barn och unga samt 

vuxna. 

Sammanfattning av ärendet 
När nyanställd personal tillträtt sina tjänster inom myndighetsutövningen på 

individ och familjeomsorgen (socialsekreterare) har socialnämnden 

delegerat rätt att fatta beslut efter att förvaltningen bedömt det vara lämpligt. 

När det gäller myndighetsutövande personal (biståndshandläggare) på vård 

och omsorg har delegationsrätt erhållits i och med anställningen. 

För att underlätta handläggningen inom myndighetsutövningen på 

socialförvaltningen bedömer förvaltningen att rätten att lämna 

delegationsrätt till enskilda anställda kan delegeras till enhetscheferna på 

förvaltningen. 

Det är upp till varje enskild chef att bedöma när det är lämpligt att lämna 

delegationen samt när den ges ska den vara skriftlig. Chefen har också att 

försäkra sig om att den enskilda satt sig in i gällande delegationsordning. 

Nämnden har en stor frihet att besluta om delegation, En nämnd får uppdra 

åt ett utskott, ledamot eller ersättare eller anställd att besluta på nämndens 

vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden (6 kap. 33 § KL). 

Beslut som har fattats på delegation ska anmälas till nämnden (6 kap. 35 § 

KL). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-23 

Lotta Damberg 

Socialchef 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 162 2016/130 18 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Yttrande gällande motion – sex timmars arbetsdag på 
prov, återremiss 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
1. Socialnämnden avslår motionen, då det inte är rimligt att hantera

denna fråga inom befintlig budget.

2. Socialnämnden avvaktar med utredning gällande den påverkan

förkortad arbetstid kan ha på verksamheten. Ringa värde finns i att

utnyttja resurser i dagsläget gällande analys för ändamålet då en

ansträngd budget väntas 2018.

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden besvarade 2016-10-20 § 96 en motion gällande sex timmars 

arbetsdag på prov. I sitt yttrande skrev socialnämnden att nämnden var 

intresserad av att testa en fortkortad arbetstidsmodell under en begränsad tid 

samt att för genomförande av projektet behövs en noggrann analys av vilken 

påverkan förändringen har på verksamheten, bl.a. förutspås ett ökat 

personalbehov som i sin tur innebär ett behov av ett ekonomiskt 

resurstillskott till verksamhetsområdet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-12-09 § 223 att 

återremittera ärendet till socialnämnden för att reda ut konsekvenserna och 

att de kan rymmas inom socialnämndens budget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-09 § 223: 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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Datum Sida 
år-må-da 1(1) 

Till Socialnämnden 

Yttrande gällande motion- Sex timmars arbetsdag på 
prov, återremiss 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden avslår motionen, då det inte är rimligt att hantera

denna fråga inom befintlig budget.
2. Socialnämnden avvaktar med utredning gällande den påverkan

förkortad arbetstid kan ha på verksamheten. Ringa värde finns i att
utnyttja resurser i dagsläget gällande analys för ändamålet då en
ansträngd budget väntas 2018.

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden besvarade 2016-10-20 § 96 en motion gällande sex timmars 
arbetsdag på prov. I sitt yttrande skrev socialnämnden att nämnden var 
intresserad av att testa en fortkortad arbetstidsmodell under en begränsad tid 
samt att för genomförande av projektet behövs en noggrann analys av vilken 
påverkan förändringen har på verksamheten, bl.a. förutspås ett ökat 
personalbehov som i sin tur innebär ett behov av ett ekonomiskt 
resurstillskott till verksamhetsområdet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-12-09 § 223 att 
återremittera ärendet till socialnämnden för att reda ut konsekvenserna och 
att de kan rymmas inom socialnämndens budget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-09 § 223: 
Björn 

Lotta Damberg 
Socialchef 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 161 2017/125 17 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Nedläggning av 14 platser på Sörgården 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

Enheten ”Gullvivan” har från och med 2017-07-01 inflyttningsstopp. 

Boende som idag bor på Gullvivan kan komma att erbjudas lediga 

lägenheter på andra enheter.  

Sammanfattning av ärendet  
Genom åren har det pågått en diskussion om lämpligheten gällande 

Gullvivan ur ett arbetsmiljöperspektiv då lägenheterna, och då framförallt 

hygienutrymmena, inte är anpassade för hyresgäster med stora 

omvårdnadsbehov.  

Då nytt vård- och omsorgsboende, ”Mejeriet” är planerat med 25 

lägenheter, är det rimligt att det sker en avveckling av enheten Gullvivan i 

god tid och över tid. 

Att påbörja avveckling ligger rätt i tiden då prognosen av behov av särskilt 

boende för tillfället minskat och det i dagsläget inte finns någon som väntar 

på särskilt boende samt 2 tomma lägenheter.  

Personer som idag bor på enheten kan komma att erbjudas ny lägenhet. 

Vid minskat antal boende på Gullvivan kommer personal att erbjudas 

alternativa tjänster i första hand på Sörgården men de kan också komma att 

erbjudas andra tjänster utifrån egna önskemål. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-22 

Förvaltningens utredning 2017-05-22 

Socialnämndens beslut 2013-04-255 § 55 tillfällig stängning av 8 lägenheter 

på Sörgården, avdelning Gullvivan nedre plan. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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Datum Sida 

2017-05-22 1(1) 

Till Socialnämnden 

Nedläggning av 14 platser Sörgården 

Förslag till beslut  
Enheten ”Gullvivan” har från och med 2017-07-01 inflyttningsstopp. 

Boende som idag bor på Gullvivan kan komma att erbjudas lediga 

lägenheter på andra enheter.  

Sammanfattning av ärendet  
Genom åren har det pågått en diskussion om lämpligheten gällande 

Gullvivan ur ett arbetsmiljöperspektiv då lägenheterna, och då framförallt 

hygienutrymmena, inte är anpassade för hyresgäster med stora 

omvårdnadsbehov.  

Då nytt vård- och omsorgsboende, ”Mejeriet” är planerat med 25 

lägenheter, är det rimligt att det sker en avveckling av enheten Gullvivan i 

god tid och över tid. 

Att påbörja avveckling ligger rätt i tiden då prognosen av behov av särskilt 

boende för tillfället minskat och det i dagsläget inte finns någon som väntar 

på särskilt boende samt 2 tomma lägenheter.  

Personer som idag bor på enheten kan komma att erbjudas ny lägenhet. 

Vid minskat antal boende på Gullvivan kommer personal att erbjudas 

alternativa tjänster i första hand på Sörgården men de kan också komma att 

erbjudas andra tjänster utifrån egna önskemål. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-22 

Förvaltningens utredning 2017-05-22 

Socialnämndens beslut 2013-04-25 § 55 tillfällig stängning av 8 lägenheter 

på Sörgården, avdelning Gullvivan nedre plan. 

Lotta Damberg 

Socialchef 



Datum Sida 
2017-05-22 1(2) 

Till Socialnämnden 

Nedläggning av enheten Gullvivan på Sörgårdens 
äldreboende 

Bakgrund 
Sörgårdens äldreboende består av totalt 50 lägenheter fördelade på följande 
sätt: 

• Ängen (9 st 1-rumslägenheter)
• Gläntan (9 st 1-rumslägenheter)
• Hagen (9 st 1-rumslägenheter)
• Kullen (9 st 1-rumslägenheter)
• Gullvivan (12 st 2-rumslägenheter, 2 st 1-rumslägenheter)

Genom åren har det pågått en diskussion om lämpligheten gällande 
Gullvivan ur ett arbetsmiljöperspektiv då lägenheterna, och då framförallt 
hygienutrymmena, inte är anpassade för hyresgäster med stora 
omvårdnadsbehov. 

Då nytt vård- och omsorgsboende, ”Mejeriet” är planerat med 25 
lägenheter, är det rimligt att det sker en avveckling av enheten Gullvivan i 
god tid och över tid.  

Nuläge 
I dagsläget är Gullvivans samtliga lägenheter uthyrda, i 2 av 2- 
rumslägenheterna bor det makar, i övriga lägenheter bor det ensamstående. 
Den äldsta är förr 1916 och den yngste är född 1948. 

Det finns idag enbart två personer som har beslut om särskilt boende som 
ännu inte har verkställts. Båda dessa personer har blivit anvisade lägenhet 
vid flera tillfällen men valt att tacka nej med motiveringen att de trots allt 
klarar sig bra hemma med stöd av hemtjänst och hemsjukvård. 

Konsekvensanalys 
Personal 
På enheten Gullvivan arbetar idag 8,36 årsarbetare, fördelat på 11 personer. 
Vid minskat antal boende på Gullvivan kommer personal att erbjudas 
alternativa tjänster i första hand på Sörgården men de kan också komma att 
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erbjudas andra tjänster utifrån egna önskemål. Ansvarig områdeschef 
kommer att föra en dialog med var och en för att lösa det på bästa sätt. 

Parboendegaranti enligt 4 kap. 1 c § SoL  
För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en sådan 
särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i en skälig 
levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under 
förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten 
redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har 
sammanbott.  
Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende i 
särskild boendeform. 

För att Vaggeryds kommun ska ha möjlighet att leva upp till lagstiftningen 
gällande parboendegarantin bör det finnas ett visst antal 2-rumslägenheter 
att tillgå för att kunna verkställa sådana beslut, fattade enligt 4 kap. 1c § 
SoL. 

På kommunens andra äldreboende, Furugården, finns totalt 58 lägenheter, 
exklusive lägenheter för personer med demenssjukdom, varav 17 stycken är 
2-rumslägenheter. Bedömningen är att detta mer än väl tillgodoser 
kommunens behov av 2-rumslägenheter för att kunna verkställa beslut enligt 
ovan. 

Planering 
Planeringen är att enheten Gullvivan från och med 2017-07-01 har 
inflyttningsstopp. De som idag bor på Gullvivan kan komma att erbjudas 
lediga lägenheter på andra enheter. Självklart kommer detta att ske i dialog 
med berörda och i de fall det bedöms vara nödvändigt även med anhöriga. 

Eva Rosenkvist 
Verksamhetschef ÄO/HS 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämnden 2013-04-25 § 55 2012/008 11 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Åtgärder för att säkerställa balans i budget 2013 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar om tillfällig stängning av 8 lägenheter på 
Sörgården, avdelning Gullvivan på nedre plan. 

Reservation 
Thore Ohlsson, (FP) reseverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har i uppdrag att uppnå målsättningen med budget i balans 
för år 2013. Vård och omsorgsförvaltningen har en negativ budgetavvikelse 
på 1 316 tkr för perioden januari-mars 2013. Underskottet beror främst på 
vikariekostnader för kompetensutveckling inom ramen för 
Omvårdnadslyftet, extraordinära insatser på Furugården, hemtjänst samt 
externa gruppbostadsplaceringar 

Förvaltingschefen redogör för ärendet i skrivelse 130412. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 164 2017/055 20 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Motion – gratis WIFI till äldreboende i kommunen 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Socialnämnden besluta att inte bifalla subventionerat ”gratis” Wifi till 

boende medborgare i lägenheter på Vaggeryds kommuns särskilda boenden. 

I dagsläget hänvisar socialförvaltningen till den enskildes eget ansvar 

gällande hyreslägenhet och det serviceutbud man vill ha. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har översänt en motion om gratis Wifi på 

äldreboenden i kommunen från fullmäktigeledamoten Atcha Adinda (L). 

Motionen remitteras till socialnämnden för yttrande senast den 30 maj 2017. 

Förvaltningen har meddelat att svar på motionen först kan lämnas efter 

socialnämndens behandling av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-24 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-05-04 § 141  

Motion från fullmäktigeledamoten Atcha Adinda (L)  

Bilaga 1 Utdrag ur Socialförvaltningens digitaliseringsutredning svar till 

motion ”gratis Wifi på äldreboende” 

Bilaga 2 Facebookgruppens kommunenkät angående internet på äldre 

boenden, Gunilla Brattberg 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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Datum Sida 

2017-05-24 1(3) 

Till Socialnämnden 

Svar på Motion -Gratis Wifi till äldreboenden i kommunen 

Förslag till beslut 
Socialnämnden besluta att inte bifalla subventionerat ”gratis” Wifi till 

boenden/medborgare i lägenheter på Vaggeryds kommuns särskilda 

boenden. I dagsläget hänvisar socialförvaltningen till den enskildes eget 

ansvar gällande hyreslägenhet och det serviceutbud man vill ha. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har översänt en motion om gratis Wifi på 

äldreboenden i kommunen från fullmäktigeledamoten Atcha Adinda (L). 

Motionen remitteras till socialnämnden för yttrande senast den 30 maj 2017. 

Förvaltningen har meddelat att svar på motionen först kan lämnas efter 

socialnämndens behandling av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-24 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-05-04 § 141  

Motion från fullmäktigeledamoten Atcha Adinda (L)  

Bilaga 1 Utdrag ur Socialförvaltningens digitaliseringsutredning svar till 

motion ”gratis Wifi på äldreboende” 

Bilaga 2 Facebookgruppens kommunenkät angående internet på äldre 

boenden, Gunilla Brattberg 

Ärende 
Kommunen kan möjliggöra ”gratis” Wifi åtkomst på äldreboende men rent 

tekniskt sett måste man lösa flera frågor. Datalagstiftningen, vi kan inte ha 

all trafik i ett nät. Alla kan inte ha samma login och lösenord. Vi har olika 

målgrupper ”gäster”, boenden och personal. Dessa målgrupper har alla olika 

förutsättningar gällande åtkomst och access.  Finansieringen gällande 

boenden måste hanteras på något sätt, kommunala tjänster ska vara 

självbärande och får inte vara vinstdrivande. Men det är inte meningen 

heller att andra kommunmedborgare ska subventionera till exempel äldre 

skattevägen, det gäller Internet likaväl som el, vatten/avlopp och sopor. Att 

subventionera en medborgargrupp på skattemedel kräver ett övergripande 

politiskt beslut där viljan är uttalad att socialförvaltningens målgrupper 

subventioneras, där också samtliga kommunövergripande frågor hanteras 

och resurser tillsätts för att genomföra.  

Ex på sådan fråga: Övriga medborgare vill också ha möjlighet till gratis 

Wifi på kommunens platser eller i sina lägenheter – Hur ser kommunen på 

detta på detta? 
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Socialförvaltningen hänvisar till den enskildes eget ansvar gällande 

hyreslägenhet och det serviceutbud man vill ha. 

Alla boende på äldreboendet Sörgården och Furugården kan idag som 

övriga medborgare som hyr sina lägenheter i Vaggeryds Kommun, teckna 

ett mobilabonnemang och på så sätt få digital kommunikation till 

dator/telefon och mobilplattor vi trådlösa Wifi abonnemang/anslutning (man 

får då valfrihet att välja utbud Tv, mobiloperatör mm). För att kunna teckna 

trådbunden anslutning krävs att fastighetsägaren digitaliserar sin fastighet. 

(detta möjliggör ex IP telefoni mm men hanteras av den enskilde precis som 

på samma sätt gällande trådlös anslutning – jag väljer själv). Att dra fiber 

eller digitalisera fastigheter ingår inte i socialförvaltningens 

uppdragsområde som hyr sina fastigheter av olika fastighetsägare. Det finns 

mängder med frågor som måste lösas kommungemensamt för att möjliggöra 

gratis Wifi för socialförvaltningens fokusgrupper om det är den politiska 

viljan i Vaggeryds kommun.  

I dagsläget kan inte socialförvaltningen styra över den övergripande 

kommunala digitaliseringen. En väl fungerande digital infrastruktur är en 

förutsättning för många kommuner att kunna möta medborgarnas kraftigt 

ökande krav på att fler tjänster ska finnas tillgängliga digitalt inom den 

kommunala verksamheten.  Kommunens digitaliseringsarbete berör 

samtliga förvaltningar. Trots olika utmaningar har man i grunden samma 

uppdrag och det finns mycket att vinna på att arbeta tillsammans i stället för 

att utvecklas i olika takt med olika prioriteringar. Därför är det rimligt att 

kommunen utvecklar gemensamma arbetsformer och förutsättningar som 

förenklar och effektiviserar den digitala utvecklingen inom Vaggeryds 

Kommun.  

Projekt gällande möjlighet till gästnätverk för besökande är redan igång och 

på kommunens äldreboende finns idag redan med framskridande lösningar. 

Samverkan med IT och Fastighetsförvaltningen pågår att möjliggöra 3 

trådlösa nät i fastigheterna till gemensamma utrymmen. 

1 gästnätverk. Inom kort kommer kommunens IT avdelning att 

implementera en s.k. ”hotell lösning” för sitt öppna nät. Detta för att följa 

den lagstiftning som finns. Det innebär att man som gäst kopplar upp sig får 

ett tillfälligt lösenord som varar i en förutbestämd tidsperiod sedan loggas 

man ut. 

1 personalnät. Ger åtkomst till personal till socialförvaltningens nät 

1 aktivitetsnät. I de gemensamma samlingsrum och lokaler finns möjlighet 

för boende och personal gemensamt att koppla upp sig för att möjliggöra 

digitala aktiviteter som, quiss, sudoku, korsor, musik, film mm 
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Dessa lösningar byggs nu och under hösten och ska vara helt på plats vid 

årsskiftet. Socialförvaltningen hyr lokaler där vår verksamhet bedrivs. Inom 

den privata marknaden så gör fastighetsägaren förändringar på fastigheten 

för att göra den mer attraktiv som sedan justeras det via hyreshöjning. 

Denna överenskommelse gäller på Furugården och Sörgården med 

fastighetsförvaltningen, dock är inte kostnadsbilden överenskommen än 

gällande hyreshöjningen och kostnadsbilden för den enskildes hyra. Detta 

blir ett nytt ärende för nämnden att hantera. 

Handläggare 

Annika Lagerqvist  

Verksamhetschef stab 





   2017-05-24 

1 
Digitaliseringsutredning Socialförvaltningen 

Lagerqvist Annika 
VAGGERYDS KOMMUN | SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Utdrag ur 
Socialförvaltningens 

digitaliserings 
utredning 

svar på motion ”gratis Wifi på äldreboenden”. 

 

  



2017-05-24 

2 
Digitaliseringsutredning Socialförvaltningen 

Sammanfattning 

1. Nuläge

 Gemensamma utmaningar 1.1.
En av de största utmaningarna är att befolkningen i vårt land blir allt äldre. Det betyder att välfärden 

ska klara samma höga servicenivå med mindre resurser. Det är en omöjlig ekvation och välfärden 

måste istället bli mer innovativ och snabbare på att dra nytta av ny teknik och nya kompetenser i sin 

verksamhetsutveckling. Samtidigt utgör privatpersoner och företags ökade förväntningar och positiva 

attityder till digitala tjänster en möjlighet att leverera välfärdstjänster på ett smartare och effektivare 

sätt. 

En väl fungerande digital infrastruktur är en förutsättning för många kommuner att kunna möta 

medborgarnas kraftigt ökande krav på att fler tjänster ska finnas tillgängliga digitalt inom den 

kommunala verksamheten.  Kommunens digitaliseringsarbete berör samtliga förvaltningar. 

Trots olika utmaningar har man i grunden samma uppdrag och det finns mycket att vinna på att 

arbeta tillsammans i stället för att utvecklas i olika takt med olika prioriteringar. Därför är det rimligt 

att kommunen utvecklar gemensamma arbetsformer och förutsättningar som förenklar och 

effektiviserar den digitala utvecklingen inom Vaggeryds Kommun.  

 Problembild 1.2.
Socialförvaltningen kan inte digitalisera sin verksamhet utan samverakan och gemensam målbild 

med andra förvaltningar och kompetenser som finns inom kommunen. Kommunen bör se 

utvecklingen ur ett sammanhållet livshändelseperspektiv med samverkande tjänster som skulle 

underlätta t.ex. när man blir förälder, blir sjuk, startar företag, söker arbete, när äldre behöver stöd 

eller en anhörig behöver stöd och hjälp och senare kanske avlider. Det kräver dock att olika aktörers 

utvecklingsmålbilder fungerar tillsammans. Eftersom kommunens utveckling avseende digitala 

tjänster och prioritering Inte samverkar i den grad som behövs idag har kommunen svårt att utveckla 

en sammanhållen digital service.  Till exempel gällande utbyggnad av bredbandstillgång och Wifi på 

kommunens vård och omsorgsboende. Det förutsätter att socialförvaltningens utveckling går hand i 

hand med fastighetsförvaltningens utvecklingsplan gällande digitaliseringen av sina fastigheter. 

Andra aktörer på fastighetsmarknaden måste också få ta del av den utvecklingsplanen för att möta 

kundens ex socialförvaltningens krav på att fastigheten måste vara digitaliserad för att framtidens 

vård och omsorg ska kunna genomföras.  Socialförvaltningen hyr ofta lokaler där vår verksamhet 

bedrivs. Inom den privata marknaden så gör fasatighetsägaren förändringar på fastigheten för att 

göra den mer attraktiv som sedan justeras det via hyreshöjning. 

Medborgarnas krav på tillgänglighet och förändring ligger ofta i framkanten i förhållande till den 

kommunala utvecklingstakten. 

Det finns inget gemensamt sätt att hantera stora samhällsutvecklande projekt inom kommunen 

varpå digitaliseringen hitintills legat hos varje enskild förvaltning. 

Detta gagnar inte den enskilde medborgaren i Vaggeryds kommun. Gammal som ung. 
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Digitaliseringsutredning Socialförvaltningen 

 Olika lösningar men vad är ambitionsnivån gällande wifi 1.3.

och fri tillgång till det kommunala mobila nätet på våra 

Särskilda boenden 

Kommunen kan möjliggöra ”gratis” Wifi åtkomst på äldreboende men rent tekniskt sett måste man 

lösa flera frågor. Datalagstiftningen, vi kan inte ha all trafik i ett nät. Alla kan inte ha samma loggin 

och lösenord. Vi har olika målgrupper ”gäster”, boenden och personal. Dessa målgrupper har alla 

olika förutsättningar gällande åtkomst och access.  Finansieringen gällande boenden måste hanteras 

på något sätt, kommunala tjänster ska vara självbärande och får inte vara vinstdrivande. Men det är 

inte meningen heller att andra kommunmedborgare ska subventionera till exempel äldre 

skattevägen, det gäller Internet likaväl som el, vatten/avlopp och sopor.  

Därför måste man kommungemensamt redovisa hur man löser finansieringen så att villkoren i 

kommunallagen för samhällstjänster till medborgarna är uppfyllda.  

Det finns utmaningar idag som handlar om hur man finansierar och taxesätter särskilda boenden 

likaväl som till exempel daghemstaxor.  

Det är inte enkelt att få en lösning som uppfyller kommunallagens krav när det gäller taxor till 

kommunmedborgare och taxesättningen får inte vara progressiv (t ex bero av den enskildes 

inkomster). 

 Hur gör andra kommuner ang. äldreboenden? 1.4.
Wifi- gratis eller ej, är en stor fråga som hanteras i samtliga kommuner och den blir hela tiden mer 
aktualiserad då samhället utvecklas digitalt. Socialförvaltningen har tagit del av en 
enkätundersökning som genomförts av Facebookgruppen: Internet på äldreboenden (Gunilla 
Brattberg) där man gjort utskick till samtliga kommuner och ställt frågan kring Wifi på äldreboenden 
2016. Bilaga 2 

Utdrag av undersökningen: 

Alingsås Man har eget hyresavtal på sin lägenhet i äldreboendena och fastighetsägarna 
erbjuder bredband på framför allt nya och ombyggda enheter och boenden. Det 
finns en diskussion och planering på förvaltningen om att utrusta våra 
äldreboenden med trådlöst nät som kan nyttjas både administrativt för 
personalens behov av digitala verktyg och hjälpmedel men även att vi kan låta den 
enskilde använda vissa öppna delar, ett "besöksnät" för att surfa. Det bekostas då 
av förvaltningen gällande installation och drift medan Alingsås kommun centralt 
ansvarar för det trådlösa besöksnätets uppsättning.  
Vill den enskilde ha ett kabelburet nät med riktigt hög hastighet i sin lägenhet är 
det detsamma som för alla oss andra, dvs. att vi betalar för det nät vi vill ha. Alla 
våra äldre-gårdar har fiberuppkoppling till huset men med det inte sagt att det 
idag erbjuds nät inne i alla lägenheter. Vi har också en pågående dialog med 
fastighetsägarna om vad som ska anses vara en digital standard på våra 
äldreboenden utifrån både personalens och de boendes behov.  
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Aneby Finns ingen nedtecknad plan, men Wifi kommer att finnas på allmänna utrymmet 
för-hoppningsvis innan årsskiftet. Fiber framdragen.  

Halmstad Vi levererar inte internetuppkoppling till våra äldre, vi skapar förutsättningar för 
en enkel inkoppling genom att installera tjänstefördelare och ordnar med 
fiberanslutning och nätverk i byggnaden. Detta vid nybyggnationer alternativt 
stora ombyggnationer. Vi kommer under 2017 att ha WIFI på samtliga våra 
boenden. Wifi är tänkt för verksamheten, men ett ”strypt” gästnät kommer att 
finnas tillhands, dock skall det ej ses som de boendes primära anslutning, utan 
avsett för gäster. Fiber finns till samtliga boenden.  

Jönköping Samtliga äldreboenden kommer innan årets utgång vara utrustade med Wifi i 
samtliga vardagsrum och aktiveringsrum. I denna lösning finns kommunens 
ordinarie Wifi-nät för utförardelen och via kommunens gästnät för alla boende 
och besökare i de aktuella lokalerna. I gästnätet får man en kostnadsfri access 
till internet i 24 timmar åt gången.  
När det gäller icke-Wifi så har drygt hälften av alla våra boenden fiber indraget i 
lägenheterna där de boende erbjuds köpa access via tillgängliga leverantörer. 
Övriga boenden kan via telebolagen teckna ADSL till sina lägenheter eller skaffa 
3G/4G via mobiloperatörer.  
ALLA som bor i kommunens äldreboenden har på ett eller annat sätt möjlighet 
att till sin lägenhet ansluta sig till internet.  
Till drygt hälften av alla boenden finns det möjlighet att ansluta sig via fiber. En 
undersökning i somras visade på 58 % men det var inte alla 
enhetschefer/vikarier som svarade. De boenden där fastigheten ägs av 
kommunen kommer på sikt att anslutas med fiber till stadsnätet enligt vårt 
tekniska kontor som äger dem. I de fall det är privata fastighetsägare kommer 
vi framföra att det är önskvärt att fiber dras in i fastigheten.  

Stockholm Saknar plan. Wifi finns inte i lägenheterna idag. Under våren 2017 kommer 
bredband finnas tillgängligt i de boendes lägenheter. Micasa: Internet finns 
tillgängligt i alla våra fastigheter, via fiber, koax, kopparledning eller via 4G. 
Tillgång till Wifi finns, sedan är det upp till den enskilde att beställa. Fiber finns i 
redan i stor del av bolagets fastigheter. Utbyggnaden av fiber fortsätter och 
färdigställs under 2017.  

Tranås Det finns ett beslut om att WiFi ska 
tillhandahållas i alla allmänutrymme på våra 5 
äldreboende. Den enskildes lägenheter är 
under diskussion. Konkurrens/leverantörs 
rättigheter diskuteras. Fiber finns till alla 
boende sedan länge och går till personalut-
rymmena idag.  

Det finns ett beslut om att WiFi ska tillhandahållas i alla allmänutrymme på 
våra 5 äldreboende. Den enskildes lägenheter är under diskussion. 
Konkurrens/leverantörs rättigheter diskuteras. Fiber finns till alla boende sedan 
länge och går till personalutrymmena idag.  
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2. Nuläge gällande fiberframdragning till socialförvaltningens

verksamheter
Gällande framdragning av fiber till våra särskilda boenden (Sörgården och Furugården) i Vaggeryds 

kommun så är detta redan genomför i en tidigare satsning som kommunen gjorde. Kommunen gick 

in med ett finansieringsstöd på 1,9 miljoner för att dra svartfiber till 22 punkter i Vaggeryds Kommun. 

Sörgården och Furugården var med i dessa 22 punkter, (så också Gruppboende Stationsgatan och 

Jupiter). Det innebär att framdragning (grävande och anslutning) till fastigheten redan är gjort. Med 

detta finns ingen tickande kostnad utan på detta sätt var kommunens överenskommelse med 

Vaggeryds energi som var leverantör av nätet då. 

Utmaningen och projekteringen som gör nu är att dra anslutning inne i fastigheterna för att 

möjliggöra trådlöst nät på alla våningsplanen och gemensamma utrymmen via accesspunkter. 

Framdragning till socialförvaltningens andra enheter ger andra utmaningar eftersom det är resurser 

(kostnader) för framdragning till fastighet, dragning inne i fastighet, löpande anslutningsavgifter 

m.m. att hantera. Här tittar socialförvaltningen på hur vi ska lösa frågan men anser att frågan måste 

hanteras kommunövergripande för att få en likvärdighet både mot medborgaren men också mellan 

de kommunala förvaltningarna. 

 Socialförvaltningens syn på kostnads fördelning mellan 2.1.

förvaltningar, enskilda aktörer och den enskilde medborgaren 

gällande tillgång till Wifi i egna lägenheten, gemensamma 

utrymmen och tillgång för medarbetare till personalnät. 

Socialförvaltningens uppdrag är att leverera bästa möjliga vård och omsorg utefter gällande 

lagstiftning och politiska vilja. 

Vi har lite expertkunskaper om fiberdragning, nätverk, teknik, åtkomster och fastigheter. Här har 

kommunen andra aktörer som är experter. För att möjliggöra digital utveckling måste förvaltningen 

samarbete med expertgrupper.  Så här fungerar samarbetet idag med IT och fastighetsförvaltningen. 

Med övriga fastighetsägare finns ingen framarbetat samverkansform ännu men synen på 

digitalisering av fastigheter borde vara densamma. Kommunövergripande måste frågan diskuteras 

gällande samverkan med näringsliv, privata fastighetsägare och nätoperatörer och möjlighet att välja 

utbud för den enskilde oavsett boende på våra särskilda boenden eller någon i någon annan fastighet 

i kommunen. Vad är ambitionsnivån? 
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Inget etablerat samverkansforum finns mellan socialförvaltningen och Nätoperatör 

 Bild beskrivning av samverkan för digitalisering idag 2.2.

 Kostnadssyn -fördelning Sörgården och Furugården 2.3.
Gällande dragning av trådbunden fiber till och i fastigheten anser socialförvaltningen att det är 

fastighetsägarens ansvar precis som för övriga medborgare som hyr lokaler och lägenheter. Det 

kommer troligen att bli hyreshöjning men vi har inte fått kostnadsbesked än från 

fastighetsförvaltningen. 

So
ci

al
fö

rv
at

n
in

ge
n

 

•Socialförvaltningen
planerar med IT
beställer access till
nät via IT

IT
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•IT hanterar
samverkan med
fastighet,
beställning,
bokningar och
tekniska lösningar
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•Fastighet  genomför
uppdraget, tar
kostnader justerar i
hyreskontrakt med
socialförvaltningen
om det föreligger
större kostnader,
annars är det
fastighetsägarens
ansvar
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 Tillgång till Wifi på Sörgården och Furugården 2.4.

Socialförvaltningen hyr Sörgården och Furugården av Fastighetsförvaltningen. Socialförvaltningen hänvisar till den enskildes ansvar gällande 

hyreslägenheter 

Sörgården 

Socialförvaltningen bekostar accesspunkter i  
gemensamma utrymmen för att möjliggöra  
Wifi accessför de tre trådlösa näten  
socialförvaltningen planerar för 3 trådlösa nät: 

 Personalnät

 Gästnät inloggning krävs

*( varar 24 h?)

 Aktivitetsnät –

öppet i gemensamma lokaler för att öka

aktiveringen – hanteras av personalen

(läsplattor, filmvisning, quiss, mm)

Furugården

G
em

en
sam

m
a lo

kaler 

lägenheter 

Den enskilde har ett eget 

hyreskontrakt 

Hyra/månad 
Telefonabonnemang 
Egen försäkring  
Kostnad för mat 
Kostnad för omvårdnad 
Eget val och kostnad för abonnemang 
TV/data/kommunikation 

lägenheter 

G
em

en
sam

m
a lo

kaler 

Den enskilde har ett eget 

hyreskontrakt 

Hyra/månad 
Telefonabonnemang 
Egen försäkring  
Kostnad för mat 
Kostnad för omvårdnad 
Eget val och kostnad för abonnemang 
TV/data/kommunikation 
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Facebookgruppens kommunenkät angående 
internet på äldreboenden, HT16 

Denna studie gör inga anspråk på att vara vetenskapligt korrekt. Syftet är att få en ungefärlig uppfatt-

ning om hur det ser ut med förekomsten av internet på äldreboende runt om i Sverige. 290 kommu-

ner tillfrågades via mejlenkät våren 2015 och nu åter tillfrågats 1½ år senare (november 2016). Enkä-

tens lydelse finns sist i detta dokument. 

Resultat 
I tabellen nedan redovisas de svar som inkom. Jag har efter bästa förmåga försökt dela in svaren i tre 

grupper, de som kommit långt när det gäller att erbjuda internet på äldreboenden, de som är på 

gång att göra det samt de som förefaller ha en långt kvar innan detta mål nås. Fördelningen framgår 

av följande två tabeller. 

Färg Internetutbyggnad 
I äldrevården 

Antal kommuner 

April 2015  November 2016 

Kommit långt 12 (26%) 20 (27%) 

På gång 18 (39%) 33 (43%) 

Har långt kvar 16 (34%) 23 (30%) 

Summa 46 76 

Frågorna om kommunen har en (1) resursperson avsatt för att utveckla den digitala kunskapen hos 

äldre och om det förekommer (2) samarbete med ideella organisationer besvarades av totalt 62 

kommuner. 27 av 73 kommuner (37%) uppgav sig ha en resursperson för att arbeta med digitalise-

ringsfrågor och 25 av 73 kommuner (34%) hade någon form av samarbete med ideella organisationer 

företrädesvis pensionärsorganisationer (PRO, SeniorNet, …). Detaljerad redovisning finns i två tabel-

ler på sid 2-10). 

Sammanfattning 
Denna enkätomgång, utskickad till 290 kommuner i november 2016, har hittills svar kommit från to-

talt 76 kommuner. 18 av 290 (6 procent) utskick kom tillbaka som olevererbara. Svarsfrekvensen var 

30 procent och bortfallet var stort, 70 procent. Jämfört med föregående enkätstudie våren 2015 var 

något fler kommuner på gång att införa internet på äldreboenden och några fler hade kommit långt 

när det gäller digitaliseringen av äldreboendena i kommunen. Men progressen verkar gå långsamt. 

Fortfarande finns det mycket kvar att göra innan boenden på äldreboenden får tillgång till trådlösa 

nätverk, sannolikt ännu längre innan den boende får kunskap att hantera digital utrustning. Många 

kommuner har fiber draget till fastigheterna, men där tar det stopp. Där man ordnat med trådlösa 

nätverk handlar det oftast om att personalen – inte de boende – har tillgång till wifi.  

Stockholm, 2016-12-28 

Gunilla Brattberg 

Handledare SeniorNet Kungsholmen 
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Tabell 1. Kommunernas svar med deras egna ord. 

Alingsås Vi har funderat på att förvaltningen ska gå in och sätta upp trådlöst nät på förvaltning-
ens egen bekostnad som då kan gynna både personalens arbete och att vårdtagaren får 
tillgång till nät "vare sig de anser att de behöver eller ej". 

Alingsås Man har eget hyresavtal på sin lägenhet i äldreboendena och fastighetsägarna erbjuder 
bredband på framför allt nya och ombyggda enheter och boenden. Det finns en diskuss-
ion och planering på förvaltningen om att utrusta våra äldreboenden med trådlöst 
nät som kan nyttjas både administrativt för personalens behov av digitala verktyg och 
hjälpmedel men även att vi kan låta den enskilde använda vissa öppna delar, ett "be-
söksnät" för surfning. Det bekostas då av förvaltningen gällande installation och 
drift medan Alingsås kommun centralt ansvarar för det trådlösa besöksnätets uppsätt-
ning. 
     Vill den enskilde ha ett kabelburet nät med riktigt hög hastighet i sin lägenhet är det 
detsamma som för alla oss andra, dvs. att vi betalar för det nät vi vill ha. Alla våra äldre-
gårdar har fiberuppkoppling till huset men med det inte sagt att det idag erbjuds nät 
inne i alla lägenheter. Vi har också en pågående dialog med fastighetsägarna om vad 
som ska anses vara en digital standard på våra äldreboenden utifrån både personalens 
och de boendes behov. 

Aneby Finns ingen nedtecknad plan, men Wifi kommer att finnas på allmänna utrymmet för-
hoppningsvis innan årsskiftet. Fiber framdragen. 

Arjeplog Ingen plan. Ett trådlöst på ett av våra särskilda boenden. Det finns fiber till fastighet-
erna. 

Berg I Bergs kommun har vi redan internet i alla äldreboenden. Det finns wifi till alla lägen-
heter i kommunens äldreboenden. 

Bollnäs Vi har en plan att under 2017 få internet till alla äldreboenden. Det finns wi-fi till en del 
konferensrum och receptioner. Men väldigt dåligt utbyggt. 

Borgholm Ingen plan finns. Accesspunkter på de flesta enheter men inte över hela enheten. Ingen 
fiberkabel framdragen. 

Burlöv Plan saknas. Fiber och Wifi finns på alla kommunala äldreboende i kommunen. 

Dalsed 21/12 fattas det ett historiskt beslut i vår kommun om en renovering/ombyggnation av 
äldrevården. Om detta beslut fattas, så startar detta arbete i mars 2017 och är klart vå-
ren 2019. Då kommer det finnas bredband på alla boendes rum. I nuläget inte wifi eller 
fiber framdraget. 

Danderyd Det finns ett trådlöst seniornät på samtliga äldreboenden som dom boende kan an-
vända sig av. Angående fiberkabel så vi köper våra förbindelser som tjänst av Tele2 och 
specificerar önskad uppkoppling per site, men det finns god kapacitet. 

Degerfors Internet på äldreboenden redan utbyggt och indragit i alla bostäder på särskilt boende. 
Wifi kan ordnas på egen hand. Finns för verksamhetens behov.  

Emmaboda På alla boenden finns wi-fi i sammanträdeslokaler.  På ett av boendena finns wi-fi i alla 
gemensamhetslokaler på boendet. Fiber ej framdraget till de boende. 

Enskede/Årsta/ 
Vantör 

Det pågår inventering planering för uppsättning av wifi på alla äldreboenden som i 
dagsläget inte redan har. En av tre äldreboenden har fiber framdraget. 

Essunga Ingen färdig plan, men arbete pågår. Det finns wifi åtkomligt från de flesta lägenheter 
och i alla gemensamhetsutrymme. 

Finspång Det finns wifi på alla våra äldreboenden. 

Gotland En plan är på G och det finns mycket tankar kring det. Det kommer förmodligen hända 
en del i samband med att vi avslutar en pågående upphandling om tillkallelsesystem på 
särskilda boenden. Inget boende i egen regi har WiFi. 3 boenden i privat regi erbjuder 
WiFi (på Gotland finns totalt 17 särskilda boenden för äldre och personer med demens). 
Fiber finns framdraget. 
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Götene 2016 ska wifi täcka hela korttidsavdelningen. Utbyggnaden fortsätter, planen för 2017 
är under arbete. Wifi Finns i alla särskilda boenden i centralt belägna gemensamma 
samlingslokaler, träffpunkter och konferenslokaler. Fiber finns framdraget till äldrebo-
endena. 

Halmstad Vi levererar inte internetuppkoppling till våra äldre, vi skapar förutsättningar för en en-
kel inkoppling genom att installera tjänstefördelare och ordnar med fiberanslutning och 
nätverk i byggnaden. Detta vid nybyggnationer alternativt stora ombyggnationer. Vi 
kommer under 2017 att ha WIFI på samtliga våra boenden. WIFI är tänkt för verksam-
heten, men ett ”strypt” gästnät kommer att finnas tillhands, dock skall det ej ses som 
de boendes primära anslutning, utan avsett för gäster. Fiber finns till samtliga boenden. 

Hellefors I samtliga lägenheter som hyrs av bostadsbolaget (Hällefors Bostads AB) finns det möj-
lighet för hyresgästen att själv teckna abonnemang. Idag finns det inget WiFi på något 
äldreboende i kommunal regi. Det finns fiber till våra äldreboenden. 

Huddinge Alla Äldreboenden har idag internet. Det finns i gemensamhetsutrymmen på alla boen-
den utom 2 (Stuvstagården samt Sjödalens äldreboende). Fiber indraget. 

Håbo Någon uttalad plan finns inte vad jag känner till, däremot har fokusgruppen som kvarle-
ver efter årsskiftet tanke på att ta fram en plan för att digitaliseringsarbetet ska fort-
leva. Samtliga äldreboenden i Håbo har Wi-fi. Har inte fiber till äldreboendena. 

Hörby Vi håller på med en inventering. Ambitionen är att samtliga utrymmen där personal vis-
tas (inklusive boenden) ska täckas av trådlöst arbets-nätverk. I dagsläget finns inte wifi i 
äldreboendena. Enligt inventering är det fiber framdraget till byggnaderna, men inte in-
stallerat i lägenheterna. 

Järfälla Plan är på gång. Det finns idag möjlighet för de boende att ansluta sig till internettjäns-
ter på de nybyggda äldreboenden som finns i kommunen. Fiber framdragen till äldrebo-
endena. 

Jönköping Samtliga äldreboenden kommer innan årets utgång vara utrustade med wifi i samtliga 
vardagsrum och aktiveringsrum. I denna lösning finns kommunens ordinarie wifi-nät för 
utförardelen och via kommunens gästnät för alla boende och besökare i de aktuella lo-
kalerna. I gästnätet får man en kostnadsfri access till internet i 24 timmar åt gången. 
      När det gäller icke-wifi så har drygt hälften av alla våra boenden fiber indraget i lä-
genheterna där de boende erbjuds köpa access via tillgängliga leverantörer. Övriga bo-
enden kan via telebolagen teckna ADSL till sina lägenheter eller skaffa 3G/4G via mobi-
loperatörer. 
     ALLA som bor i kommunens äldreboenden har på ett eller annat sätt möjlighet att till 
sin lägenhet ansluta sig till internet. 
    Till drygt hälften av alla boenden finns det möjlighet att ansluta sig via fiber. En 
undersökning i somras visade på 58% men det var inte alla enhetschefer/vikarier som 
svarade. De boenden där fastigheten ägs av kommunen kommer på sikt att anslutas 
med fiber till stadsnätet enligt vårt tekniska kontor som äger dem. I de fall det är pri-
vata fastighetsägare kommer vi framföra att det är önskvärt att fiber dras in i fastig-
heten. 

Karlskoga I kommunens lokala digitala agenda, som är hos kommundirektör Karin Björkman för 
påseende just nu enligt IT ansvarig Eva Sporre (ej ännu fastställd),  finns som mål för 
2020 att:  
-Samtliga kommunägda fastigheter ska ge boende möjlighet att ansluta till fastighetens 
fibernät med valfria tjänster av telefoni, TV och internettjänster 
-Samtliga brukare i Karlskoga kommuns boenden ska erbjudas nätuppkoppling genom 
teknik inbyggd i fastigheten (wifi eller "hål i väggen"). Vi har trådlösa nätverk i gemensa-
metslokal på Nya Skrantahöjdens vårdboende, gemensamhetslokal på seniorboendena 
Bergmästaren, Nickkällan och Solbringen (IT-guider för äldre hålls där). Fiber finns på de 
flesta boenden vi har för de äldre meddelar IT samordnaren. Men det finns inte indra-
get kopplingar till de boendes rum på våra boenden. Men för full koll av nuläget behövs 
en översyn hur det ser ut idag ihop med samhällsbyggnadsförvaltningen.  
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Karlskrona Information om vad som i dagsläget är på gång till samtliga boenden i Kommunen: 

 Datorutrustning förnyas och byts ut

 Installation av Fiber

 Installation av WiFi samt införande av öppet nät i gemensamhetsutrymmen

 iPad till varje avdelning, för bl.a utlåning till brukare och/eller anhöriga

 TV utrustningen förnyas och byts ut vid behov.

 TV utbudet ses över och eventuellt förbättras

I dagsläget är det tre stycken boenden som är helt WFi-klara men vi har sju stycken bo-
enden som vi har lagt beställningar på. Installation av fiber till de två sista boendena är 
inte klart ännu men beställt.  

Kristianstad Vi har ingen plan för detta idag. Vi har inte wifi/trådlöst på våra boenden. Det finns wifi 
på några av våra mötesplatser. Fiber till alla utom till 4 boenden där det inte är ekono-
miskt försvarbart att dra fiber. 

Krokom Fastighetsägaren ska fiberansluta lägenheter på våra äldreboenden och där ge boende 
möjlighet att teckna publika internettjänster. Finns inget Wifi på äldreboenden idag. So-
cialförvaltningen har planer på att bygga trådlöst nätverk för/och i samband med ut-
byte av larmsystem, där de även vill inkludera någon form av gästnät för gäster och bo-
ende på korttidsboenden. Finns ingen plan på att införa helt fri wifi till alla. 

Kungsbacka Plan saknas. Samtliga kommunens äldreboenden har wifi. Samtliga äldreboenden har 
fiber.  

Lessebo Plan saknas. Wifi saknas. Det finns fiber till administrativa lokaler, inte till lägenheter el-
ler andra gemensamma lokaler. 

Lerum Har It-ombud (varierar över 6 boenden). Har gästkonton (varierar för boenden, begrän-
sad behörighet på vissa boenden). Wifi finns på samtliga boenden. Finns, ej per auto-
matik tillgängligt för boenden, några uppger tillgång till gästdator, gästlogin. 

Lidköping Frågan kring ett komplett införande utreds just nu. Vi har täckning i alla våra gemen-
samma utrymmen på våra äldreboenden idag. Saknar täckning i enskilda lägenheter. Fi-
ber finna indraget till samtliga boenden. 

Luleå Vid alla nybyggnationer planeras internet in. Gällande internet till övriga boenden pågår 
en utredning. Luleå har inget boende med Wifi i dagsläget, under 2017-18 kommer vårt 
nyaste och största (144 platser) boende att få Wifi. Vi har fiber i vårt nyaste boende.  

Lund Trådlöst bredband på 88% av äldreboendena. 

Malmö Det finns ingen plan men det pågår diskussioner. Endast några få vårdboenden som 
idag har wifi installerat, i första hand för vissa besökare och anställda. De flesta av våra 
vårdboende är idag anslutna med fiber. Några få i utkanterna av kommunen saknar. 

Mjölby Det finns ingen plan, men vi har börjat diskutera frågan. Under 2017 installerar vi wifi. 
Fiberkabel finns indragen. 

Mullsjö Plan saknas. Wifi saknas. Fiber och wifi ska komma till dagrummen under 2017. 

Nyköping Vård- och omsorgsnämnden har fattas beslut om att det är en mycket angelägen fråga 
och skickat den vidare till Kommunstyrelsen, då dessa frågor inte ligger inom nämndens 
ansvarsområde. Ännu finns dock ingen konkret plan. Wifi finns inte alls i dagsläget, inte 
fiber heller. 

Normaling Wifi finns delvis i några boendeenheter och helt i några boendeenheter. Planer finns att 
inför i resterande boendeenheter. 

Orsa Vet ej om det finns en plan. Samtliga äldreboenden har wifi/trådlöst bredband. Ingen 
fiberkabel f.n. 

Piteå Någon beslutad plan för internet finns inte men det dras internet till alla fastigheter. 
Wifi finns på alla äldreboenden i allmänna utrymmen. På ett par boenden finns dataut-
tag i lägenheterna. Det finns fiber till alla Äldreboenden. Men den är inte kontakterad 
för hyresgästerna. 
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Ronneby Vår plan gällande internet på äldreboenden sträcker sig i nuläget till att installera wifi 
på sju av våra särskilda boenden i lägenheterna och i dagrum. De kommer genomföras 
under 2017 och 2018. Vi har idag wifi på två boenden och vid årsskiftet 2016/2017 
kommer ytterligare två boenden få wifi. Vi har idag wifi på två boenden och vid årsskif-
tet 2016/2017 kommer ytterligare två boenden få wifi. 

Sigtuna Det finns ingen plan för internet på särskilda boenden. samtliga boende har fiber, wifi. 
Detta sätt också som krav vi byggnation av nya särskilda boenden. Alla boenden och i 
gemensamhetsytor. I brukarnas lägenhet är det respektive boendes ansvar. Fiber fram-
draget. 

Skara Vi planerar att byta larmsystem på våra boenden under de kommande fyra åren. Nya 
larmsystem använder wifi vilket innebär att när ett boende får nytt larmsystem kom-
mer boendet även få full utbyggd wifi. Hur internet ska användas på boendena finns det 
ännu ingen plan för. Wifi finns f.n. i liten utsträckning, fiber finns dock framdraget till 
alla byggnader där äldreboenden finns. 

Stockholm Saknar plan. Wifi finns inte i lägenheterna idag. Under våren 2017 kommer bredband 
finnas tillgängligt i de boendes lägenheter. Micasa: Internet finns tillgängligt i alla våra 
fastigheter, via fiber, koax, kopparledning eller via 4G. Tillgång till wifi finns, sedan är 
det upp till den enskilde att beställa. Fiber finns i redan i stor del av bolagets fastig-
heter. Utbyggnaden av fiber fortsätter och färdigställs under 2017. 

Sunne Alla äldreomsorgens lokaler är fiberanslutna. Endast ett boende har wifi dock bara för 
personalen. Tre boenden kommer få trådlöst för personalen innan 2017. Övriga kvar-
står. När det gäller brukarna så är det inte Sunne kommun som bygger utan det är Telia 
som bygger ett fastighetsnät där varje brukare får teckna sitt eget abonnemang (TV & 
internet). 

Svenljunga Plan beslutas i nämnd den 14 dec. Finns adsl, dock ej trådlöst ännu. Fiber är framdraget. 

Säter Ingen plan för internet på äldreboenden. Det finns Wi-Fi i allmänna utrymmen på samt-
liga SäBo i kommunen men inte i de boendes lägenheter. Säterbostäder prioriterat, de 
har inte heller någon planering för att ev. koppla in fiber. 

Söderhamn Plan för internet på äldreboenden kommer förmodligen att diskuteras i fullmäktige i de-
cember. Är osäker på om det finns fiber framdraget till äldreboendena. 

Södermalm Micasa planerar för internet i deras fastigheter som ger möjlighet för de äldre att 
koppla upp sig emot. Boende och besökare kan ges tillgång via nätet Stockholm Public i 
allmänna utrymmen, t ex samlingsrum, reception. Boende själva måste ha ett eget 
abonnemang för tillgång i sina lägenheter (p.g.a. konkurrensskäl). 

Södertälje Alla äldreboenden kommer senast den 2017-01 ha statsnätskoppling, vilket ger perso-
nalen tillgång till internet. Det finns ingen plan just nu framtagen för hur brukaren ska 
kunna teckna avtal för Internet. 
  Fyra äldreboende har idag wifi/trådlöst, alla kommer att ha det senast 2017-01. An-
vändningsområden är att ordna olika former av aktiviteter för äldre genom att använda 
det utbud som finns på internet. Ett annat användningsområde är för personalen är ad-
ministration och socialdokumentation samt välfärdsteknik. 
    Till äldreboenden finns fiber senast 2017-01.fiber indraget till varje lägenhet har vi 
endast på ett fåtal äldreboenden. Plan för införande fiber till varje lägenhet sträcker sig 
över en 2 -3 års period framåt. 

Tibro Ingen formell plan finns. På något boende finns tillgång till wifi i det allmänna utrymmet 
(dagrummet/matrummet). Det sker just nu en nybyggnation och självklart är tillgången 
till wifi en del i planeringen av det nya äldreboendet. Fiber finns framdraget till fastig-
heterna. 

Tjörn Det har diskuterats men inte mer. Det finns inte wifi på kommunens äldreboenden, 
men endast för personalen. Det finns fiber till samtliga äldreboenden. 

Tomelilla Ingen plan. Inget wifi dock fiberkabel till äldreboendena. 

Tranemo Det finns ingen uttalad plan för detta. Wifi finns på boenden för administrativt syfte, ej 
för boende. Fiber är framdraget till äldreboendena. 
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Tranås Det finns ett beslut om att WiFi ska tillhandahållas i alla allmänutrymme på våra 5 
äldreboende. Den enskildes lägenheter är under diskussion. Konkurrens/leverantörs 
rättigheter diskuteras. Fiber finns till alla boende sedan länge och går till personalut-
rymmena idag. 

Täby Ingen plan finns. Vi har försökt driva att kommunen som helhet ska göra en digitali-
seringsplan för hela kommunen där äldreboenden och boenden inom funktionshinder-
området omfattas. I Täby drivs merparten av äldreboendena i extern regi. På egenregi-
boendet finns inget WIFi eller bredband inte heller på våra entreprenader. Fiberupp-
koppling saknas. 

Töreboda De brukare som flyttar in på våra särskilda boenden kan själva välja att skaffa internet 
och då välja vilket abonnemang och företag de önskar. All teknisk dragning med kablar 
är löst men det ingår inte internet i hyreskontraktet. Wifi finns inte, man får gästinlogg-
ning dygnsvis. Fiber finna till alla boenden. 

Upplands Väsby I kommunen finns både kommunala och privata boenden och de har egna planer för di-
gitalisering. Beställaravdelningen arbetar tillsammans med boenden på olika sätt. När 
det gäller digitaliseringsområdet.  Fiber, AppleTV , smartTV, införande av digitala hjälp-
medel som läsplattor, katten Justico, nattkamera m m. 4 boenden har trådlöst bred-
band, ett boende har fiber inkopplat. Planering finns för att koppla in fiber på de två 
kommunala boendena. 

Uppvidinge Finns ingen skriftlig plan. Men vi strävar efter att få in Internet på alla boenden. Finns 
idag på ett av fyra boenden. Har trådlöst bredband på alla boenden för gemensamma surf-

plattor. Det finns fiber på ett av våra fyra boenden. 
Vaggeryd Det finns en övergripande plan som gäller IT, där bland annat internet på äldreboende 

nämns. Det finns dock ingen specifik plan för området. WiFi finns i allmänna utrymmen 
på våra äldreboende samt på våra korttidsenheter. Det finns fiber framdraget till våra 
äldreboende men inte indraget. 

Valdemarsvik Vi är mitt uppe i en planering av framtidens äldreboende i vår kommun där internet på 
äldreboende kommer att diskuteras vidare och säkert finns den dagen vi har nytt bo-
ende/ombyggda boenden. Wifi/trådlöst finns på våra boende för åtkomst till det kom-
munala nätet. IPAD finns och nyttjas tillsammans med boendepersonal men ingen Wifi 
åtkomst till enskild boende. Vi har ingen fiberanslutning idag på våra särskilda boenden. 

Vaxholm Ingen plan. Äldreboenden som drivs på entreprenad har trådlöst bredband. Alla äldre-
boenden har fiber indraget. 

Vingåker Kortfattat svar som inte går att tolka. 

Vårgårda I Vårgårda kommun finns två särskilda boenden. Båda boendena har Wifi i alla lokaler 
och lägenheter i huset.  

Vänersborg Vi håller i dagsläget på att planera planen. Vi har således ingen plan som är färdig men 
hoppas ha ett utkast under våren. Endast ett fåtal har WiFi idag men det kommer att 
utvecklas och planeras ihop med planen nämnd ovan. Kommunen har en fiberstrategi 
där vi skall nå 90 % av alla invånare, senast år 2020. Det kommer möjliggöra för fler 
äldreboenden att få fiber också. 

Värmdö Vi håller på att planera för att installera WiFi i verksamheter som ligger centralt och har 
bra uppkopplingsmöjligheter i form av bredband eller fiber. Övriga får använda sig av 
4G stickor tills utbyggnationen av fibernät är klart och det drivs i kommunen i ett annat 
projekt. När det gäller brukare så har vi varit i kontakt med fastighetsvärden och bett de 
ordna förutsättningarna för brukaren att kunna skaffa Wifi. 

Västervik Plan saknas. Wifi har installerats/håller på att installeras på samtliga äldreboenden i 
kommunen, men främst i vissa gemensamhetslokaler. Fiber till äldreboendena saknas. 

Växjö Det finns en planering ifrån 2014 som följts. Alla äldreboenden har i dag tillgång till In-
ternet (WiFi) i gemensamma utrymmen som fritt kan användas av omsorgstagaren eller 
dess anhöriga. Samtliga av våra kommunala äldreboenden är anslutna till vårt stadsnät 
via fiber.  

Ystad Diskussioner förekommer men det finns ingen plan. Finns trådlöst bredband i konfe-
rensrum på större äldreboenden. Två av kommunens äldreboenden har fiberanslutning. 
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Åre Det finns en framtagen utvecklingsplan gällande bland annat internet på äldreboende. 
Den ska inom kort uppdateras. På våra särskilda boenden finns det idag Wifi i samlings-
salarna. IT avdelningen har gjort en första planering för att utöka Wifi på särskilt bo-
ende. Planeringen som den ser ut i dag är att påbörja installationen under 2017. Det 
finns fiber till alla särskilda boenden utom ett lite boende i Kall.  Så det finns möjlighet 
för de som hyr sin lägenhet på särskilt boende att mot betalning beställa internet. 

Åtvidaberg Plan saknas men tanke finns att se över detta nästa år. Wifi finns tyvärr inte, finns end-
ast i konferensrum. Fiberanslutning finns. Vi har framdraget för WiFi i matsalar och da-
tum för 33 boende= 3 enheter. Finns önskemål så kan vi lätt koppla på.   

Älmhult Det finns inte någon plan för internet på äldreboenden. I begränsad och varierad ut-
sträckning finns det wifi/trådlöst bredband på kommunens äldreboenden. Vi har fiber 
till våra äldreboenden. 

Örnsköldsvik Ja vi har en preliminär implementeringsplan för införande av WiFi. Vi har dock en del 
oklarheter i tidsschemat och logistiken ännu. Samtliga boenden ska dock ha tillgång till 
WiFi vid 2019 års utgång. Fiber inte framdragen i nuläget. 

Östersund Plan inskickad. Samtliga av kommunens 21 särskilda boenden har 2016 utrustats med 
wifi/trådlös uppkoppling. Dvs. samtliga av de ca 650 medborgare som bor på något av 
våra särskilda boenden har möjlighet att koppla upp sig. Samtliga är fiberanslutna. 

Östra Göinge Vi erbjuder åtkomst till internet via wifi-guest för externa intressenter eller vårt eget 
nät för anställda. Vi har idag inget öppet nät men det finns ett projektförslag. Inget be-
slut är tagit i frågan än. Vi har god täckning och god densitet på alla våra boenden. Vi 
har fiber på de flesta platserna idag och vi strävar hela tiden efter att utöka detta. Lind-
gården, Västanvid och Skogsbrynet har fiber. 

Tabell 2. Kommunernas svar på följande två frågor: 
1. Har kommunen en person/resurs som arbetar med att utveckla den digitala kunskapen

hos äldre? I så fall, vem/var?

2. Finns det idag i kommunen frivilliga organisationer där äldre lär äldre IT eller yngre

och äldre i samverkan?

Kommun Fråga Ja Nej Kommentarer 

Alingsås 1 x När det gäller den digitala kompetensen så erbjuder våra Träffpunkter 
med tillhörande frivilligorganisationer (finns på gårdarna) diverse olika 
"kurser", tex att lära sig hantera sin smartphone , dator eller surf-
platta. 

2 x 

Aneby 1 x Ipadgrupp är tillsatt som utvecklar användandet för brukare på särskilt 
boende inkl. demens. 

2 x Viss samverkan med Vuxenskolan. 

Arjeplog 1 x 

2 x 

Berg 1 x 

2 x PRO 

Bollnäs 1 x Det finns ett utvecklingsteam på socialförvaltningen som delvis jobbar 
med detta.29 

2 x Studieförbunden anordnar träffar, inget regelbundet arrangerat. 

Borgholm 1 x 

2 x 

Burlöv 1 x 

2 x 
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Dalsed 1 x 

2 x 

Danderyd 1 x Ja, på seniorträffarna anordnas regelbundet kurser för de äldre 

2 Vet  ej. 

Degerfors 1 x 

2 x 

Emmaboda 1 x 

2 x Studieförbunden ordnar kurser för äldre där IT-kunskaper lärs ut. De 
kurserna är förlagda till lokaler som finns i boenden för äldre. 

Enskede/ 
Årsta/ 
Vantör 

1 x 

2 x 

Essunga 1 x 

2 x 

Finspång 1 x 

2 x 

Gotland 1 x 

2 x 

Götene 1 x Vi har en frivilligsamordnare. 

2 x Studiecirklar finns i studieförbundens regi. 

Halmstad 1 x 

2 x 

Hellefors 1 x På ett av våra två Trygghetsboenden har vi en resursperson via arbets-
marknadsenheten som bistår våra äldre med att visa hur en dator fun-
gerar, han lär dem surfa samt bistår i övriga ärenden som har med da-
torer att göra.  

2 x Vi har haft en person från en frivillig organisation som haft kurser för 
äldre i kommunens i datasal.  

Huddinge 1 x Frivilligsamordnare men även ABF håller kurser och utbildningar, bland 
annat på biblioteken. 

2 x Samverkan med bl.a. Seniornet men också privata initiativ. 

Håbo 1 x Min roll som e-tjänstutvecklare är att informera om de tekniska hjälp-
medel vi inför i verksamheterna. Men inte att utveckla kunskapen hos 
gruppen generellt.   

2 x 

Hörby 1 x Ja, en utvecklingsstrteg. 

2 x PRO 

Järfälla 1 x Vi har en person som arbetar med e-hälsofrågor och förebyggande in-
satser vilket ofta handlar om digital kunskap och process. 

2 x 

Jönköping 1 x Vi arbetar med att få ut Kampradstiftelsens plattor och samordna den 
utbildningen via SeniorNet och har för detta en resurs som håller ihop 
det. 

2 x 

Karlskoga 1 x IT-guide bygger till stor del på frivillig basis. 

2 ? 

Karlskrona 1 x Projektledare i Välfärdsteknologi. 

2 x Inte i nuläget 

Kristianstad 1 x 

2 x 
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Krokom 1 x Kommunen har idag ingen egen resurs som arbetar med att utveckla 
den digitala kunskapen hos äldre men socialförvaltningen/vård och 
omsorg bör äga och ska driva frågan om en sådan resurs.  

2 x 

Kungsbacka 1 x I vår verksamhet på träffpunkterna, vård och omsorg, har vi digitala 
teknik träffar för seniorerna över 65 år i kommunen då det har varit en 
stor efterfrågan på detta av seniorerna. Dessa träffar genomförs på 
alla våra träffpunkter runt om i kommundelarna – 11 stycken. 

2 x Det vi har fått till oss av seniorerna är att de olika kurserna mm som 
finns att tillgå oftast ligger på en sådan hög nivå och det är inte det vår 
målgrupp efterfrågar. 

Lerum 1 x 

2 x 

Lessebo 1 x 

2 x Pensionärsorganisationer har kurser. 

Lidköping 1 x Har haft detta tidigare hos Vård & Omsorg. Person som nyligen bytt 
jobb. Frågan utreds om att återbesätta tjänsten. Finns även personal 
på biblioteket som jobbar med frågan. 

2 x Det finns volontärer på vårt Seniorcenter som har drop-in. 

Luleå 1 x Det finns en verksamhetsutvecklare. 

2 x Pensionärsföreningarna har studiecirklar i detta ämne. 

Lund 1 x Susanne Frennert, 046-358331  susanne.frennert@lund.se 

2 x Gun-Marie Lindgren - VoO 

Malmö 1 x 

2 x Seniornet finns i Malmö. De finns på några av våra mötesplatser för 
äldre. Mycket möjligt att t.ex. pensionärsorganisationerna har något 
för sina medlemmar. 

Mjöby 1 x 

2 x 

Mullsjö 1 x 

2 x 

Nordmaling 1 x 

2 x 

Nyköping 1 x 

2 x En pensionärsorganisation håller kurser för äldre om IT, telefoni och 
liknande.   

Orsa 1 x 

2 x 

Piteå 1 x 

2 x 

Ronneby 1 x Ja, vi har en IKT strateg inom äldreförvaltningen som heter Pernilla Ha-
raldsson. Vi har i vårt E-hälsa arbete tillsammans med övriga kommu-
ner i Blekinge län med kunskapsutveckling hos våra vårdtagare som ett 
prioriterat arbete under 2017.  

2 x 

Sigtuna 1 x Förvaltningen/nämnden deltar i ett pågående EU projekt, DIGIT, för att 
utveckla IT kompetensen hos samtliga medarbetare. Detta så att våra 
medarbetare ska kunna hjälpa de äldre med digitala frågor och stödja 
och hjälpa dem med tekniska problem.  

2 x Seniornet lär ut IT till äldre. 

mailto:susanne.frennert@lund.se
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Skara 1 x 

2 x 

Stockholm 1 x Stadsdelsförvaltningen har en öppen mötesplats som bland annat er-
bjuder kurser i digital kunskap för äldre. 
På två av våra träfflokaler har vi volontärer som lär äldre enklare data-
hantering. 

2 x Vet ej. 

Svenljunga 1 x 

2 x 

Säter 1 x 

2 x 

Söderhamn 1 x 

2 x Tycker att jag har hört att något studieförbund har haft något sådant, 
men jag känner inte till att några frivilliga har det. 

Södermalm 1 x 

2 x På Södermalm finns Kanelbullen, som drivs av Seniornet. På Nytorgs-
träffen, en social träffpunkt för seniorer som drivs i egen regi, har man 
Ipad-café som en aktivitet. 

Södertälje 1 x Vi har ett gott samarbeta med Kultur 365, som har ex. Playmakers 
http://www.sodertalje.se/playmakers här hitta ni bra information. På 
öppna mötesplatsen Lunaträffen finns SeniorNet http://seniornet.se/. 
Det finns en person på plats varje dag som kan svara på frågor om Se-
niorNet. Det finns möjlighet att bli medlem i SeniorNet och det är kost-
nadsfritt för den äldre att använda datorer och man kan även ta med 
sig sin egen dator för speciell hjälp, samt delta i deras kurser enligt 
kurprogam. 

2 x SeniorNet äldre lär äldre frivillig organisation sen har Playmakers yngre 
lär äldre men det är inom kommunen ingen frivilligorganisation. 

Tibro 1 x 

2 x 

Tjörn 1 

2 

Tomelilla 1 x 

2 x 

Tranemo 1 x 

2 x 

Tranås 1 x En del arbete pågår i pensionärsorganisationerna 

2 x Inget intresse 

Täby 1 x 

2 x På vårt seniorcenter så arbetar vi tillsammans med Seniornet för att 
sprida kunskaper.  

Töreboda 1 x 

2 x 

Upplands 
Väsby 

1 x En e-hälsosamordnare finns på vår beställavdelning och arbetar till-
sammans med och kommunens digital strateg mot de äldre och mot 
äldreboendena.  

2 x Finns det idag i kommunen frivilliga organisationer där äldre lär äldre 
IT eller yngre och äldre i samverkan? Ja, vi har Senior Net och kommu-
nen har också själva anordnat IT dagar för äldre. Vi hade en senior-
mässa 2015 som hette Digital utveckling där 250 äldre deltog, 27 ut-
ställare samt två talare från MFD och Sics. Detta för att visa på ny tek-
nik och roliga saker man kan göra med teknik även hjälpmedel.  

Uppvidinge 1 x 

2 x 

http://www.sodertalje.se/playmakers
http://seniornet.se/
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Vaggeryd 1 x Kommunens två aktiveringsansvariga inbjuder till träffar ett par gånger 
per termin där enklare genomgångar görs. 

2 x 

Valdemarsvik 1 x 

2 x 

Vaxholm 1 x 

2 x 

Vingåker 1 x 

2 x 

Vänersborg 1 x 

2 x Bl.a. PRO 

Västervik 1 x Vi har en person som arbetar 25 % med IT för äldre, vilket innebär att 
han åker runt till kommunens äldreboenden och pratar med personal 
och brukare samt visar dem hur IT kan användas. Varje äldreboende 
har en dator med webbkamera samt surfplattor. 

2 x 

Växjö 1 x Växjö kommun har en e-häslosamordnare som bl.a. arbetar med att 
informera om välfärdsteknik och digital kunskap hos äldre. Denna re-
surs heter Henrik Rossling. 

2 x Ja det finns det. SeniorNet Växjö erbjuder idag ett flertal kurser i b la 
Smartphones, Surfplattor och Datorer (Android, iOS och Windows) till 
program och innehåll. 

Ystad 1 x Det finns två verksamhetssamordnare på Seniorernas hus som håller i 
”Datorkurser för äldre” och ”Öppen Dataverkstad”. 

2 x 

Åre 1 x 

2 x Intressant och även möjligt bl.a. med gymnasieskolan. 

Åtvidaberg 1 x Finns planer på ett samarbete mellan biblioteket och äldreboendet un-
der 2017 

2 x Vet ej. 

Älmhult 1 x 

2 x 

Örnsköldsvik 1 x Ja arbetsterapeuterna i hemrehab som arbetar med kognitiva, digitala 
hjälpmedel mot dementa inom dagvården på Lejonbacken samt även i 
hemsjukvården.  

2 x Ja det anordnas datakurser via olika frivilliga organisationer. Det kom-
mer även att ligga som förbättringsområde hos vår anhörigkonsulent. 

Östersund 1 x Våra Mötesplatshandledare arbetar mycket med dessa frågor och er-
bjuder stöd till mötesplatsernas besökare i användarfrågor kopplat till 
surfplattor samt datorer. Där intresse finns anordnas exempelvis Ipad-
träffar och dyl. 

2 x 

Östra Göinge 1 x Under 2016 har kommunen haft ett projekt där 2 IT-coacher har job-
bat med support för seniorer när det gäller mobiler, data och surfplat-
tor. I en del av projektet har seniorer fått låna en Ipad och fått utbild-
ning på den, och det har hållits kurser för dem som har egen surf-
platta, både android och Ipad.  Eventuellt fortsätter projektet med nya 
deltagare.  

2 x 
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Bilaga: Enkät 

Internet på äldreboenden 

Våren 2015 skickade jag ut en enkät angående internet på äldreboenden. Resultaten har redovisats i 

Facebookgruppen Internet på Äldreboenden som Birgitta Jonsson och jag startade våren 2015. 45 av 

tillfrågade 290 kommuner svarade och sammanfattningsvis såg resultatet ut enligt följande tabell. 

Internetutbyggnad 
I äldrevården 

Antal 
kommuner 

Kommit långt 12 

På gång 18 

Har långt kvar 16 

Summa 45 

Vår erfarenhet var att denna enkät fungerade som en väckarklocka för en del kommuner och att det 

har hänt en hel del sedan dess. Vi har nu blivit kallade till digitaliseringsminister Peter Eriksson på ett 

möte angående förekomsten av internet på äldreboenden och vill därför efterhöra hur det nu ser ut 

när det gäller tillgången till bredband och internet på äldreboenden i runt om i landet. 

Vi skulle därför önska att ni i ett mejl till gunilla.brattberg@varkstaden.se rapporterade om nuläget i 

er kommun. Det går också bra att göra inlägg i Facebookgruppen Internet på äldreboenden. 

1. Finns det en plan för internet på äldreboenden? Om ja, skicka gärna den.
2. I vilken utsträckning finns det wifi/trådlöst bredband på kommunens äldreboenden?
3. Har ni fiber till era äldreboenden? Det gör nya välfärdstjänster möjliga framöver.
4. Har kommunen en person/resurs som arbetar med att utveckla den digitala kunskapen hos

äldre? I så fall, vem/var?
5. Finns det idag i kommunen frivilliga organisationer där äldre lär äldre IT eller yngre och äldre

i samverkan?

Vi hoppas kunna visa digitaliseringsministern att kommunerna runt om i landet har gett fler äldre på 

äldreboenden tillgång till bredband och wifi-uppkoppling.  

Tack på förhand för er medverkan! 

Gunilla Brattberg 

Handledare SeniornetKungsholmen 

Bergsgatan 12, 112 23 Stockholm 

Tel: 08-336789 

E-post: gunilla.brattberg@varkstaden.se 

mailto:gunilla.brattberg@varkstaden.se
mailto:gunilla.brattberg@varkstaden.se


Datum Sida 

2017-06-14 1(2) 

Till Socialnämnden 

Fortsatt avveckling av HVB-verksamheten för 
ensamkommande barn. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen får fortsatt ansvar att avveckla verksamheten efter de 

förutsättningar som gäller.  

Sammanfattning av ärendet 
Sedan februari 2016 har inga fler ensamkommande flyktingbarn kommit till 

kommunen, i samband med att flera ungdomar flyttas till vuxenboende vid 

18 års ålder, utvisningar och att fler och fler ungdomar skrivs ut på grund av 

egen försörjning görs bedömning att HVB verksamheten inom Vaggeryds 

kommun kommer att minska drastiskt fram till januari 2019.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-14 

Ärende 
1 januari 2018 kommer Vaggeryds kommun enligt prognos att ha 17 

ungdomar inskrivna med ett behov av en placering på ett HVB-hem inom 

EKB verksamheten i kommunen. Antal inskrivna inom ramen för HVB-

lagstiftningen enligt SOL kommer i och med regeringens antagande av 

promemoria ”Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av 

ensamkommande barn och unga” minskas från 17 till 7 ungdomar under 

året 2018. 

Talludden är ett HVB-boende godkänd för 25 placeringar. 1 januari 2018 

görs bedömning att behovet av Bergets HVB upphör. Detta då Talludden 

HVB då kommer att täcka kommunens behov och genererar rättsäkert en 

trygghet och stabilitet till de ungdomar som finns kvar i kommunen med 

placering enligt SoL.  

Samtidigt som Bergets HVB avvecklas behövs en avvecklingsplan för 

framtiden av Talluddens HVB framställas. 1 januari 2019 kommer 

kommunen enligt nuvarande statistik att ha 7 ungdomar placerade på 

Talluddens HVB i enlighet med SoL. Enlig statistik från migrationsverket 

har 5-6 av dessa 7 ungdomar fått uppehållstillstånd innan årsskiftet 2019 
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 2(2) 

(TUT). Innebörden av ovanstående för kommunen kan vara att ”endast” 1-2 

ungdomar med ett behov av en placering på ett HVB i början av januari 

2019. 

Jessika Holmkvist 

Verksamhetschef IFO/FO 



Delgivningar 
2017-06-21 

Skrivelse, protokoll m.m. anmälda vid socialnämndens sammanträde 
2017-05-18 

Dom 

1. Förvaltningsrätten, Jönköping Dom 2017-05-24, mål nr 6286-16 Avslag på

laglighetsprövning enligt kommunallagen.

2. Förvaltningsrätten, Jönköping Dom 2017-05-30, mål nr 5456-16 Avslag överklagat

beslut om försörjningsstöd.

Protokoll 

1. Kommunfullmäktige 2017-04-24 § 60 Val av ny ledamot i socialnämnden för

återstående del av mandatperioden 2015-2018  (Fyllnadsval efter Maj-Britt

Johansson (S))

2. Kommunfullmäktige 2017-04-24 § 64 Val av ny ledamot i socialnämnden och ny

ersättare i kommunstyrelsen för återstående del av mandatperioden 2015 – 2018

(fyllnadsval efter Kristin Stark (MP)).

3. Kommunfullmäktige 2017-04-24 § 94 Revisionsrapport – Granskning av ansökan

om ersättning från Migrationsverket.
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