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Tillfällig delegation gällande bistånd till 
utlänning som söker tillfälligt uppehållstillstånd 
för studier

SN 2018/142
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2018-09-20                 Sida 1 av 1

Dnr SN 2018/142
Socialförvaltningen

Till  Socialnämnden

Tillfällig delegation gällande bistånd till utlänning som 
söker tillfälligt uppehållstillstånd för studier

Förslag till beslut
Socialnämnden delegerar rätten att bevilja dagersättning och särskilt bidrag enligt LMA (lag 
om mottagande av asylsökande m.fl.)  3 a § 2 st. under tiden som han eller hon söker 
uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Delegering sker till socialsekreterare inom försörjningsstöd och gäller fram t o m 2018-11-19 
då kommunstyrelsen övertar ansvaret för försörjningsstöd.

Sammanfattning av ärendet
Regeringens beslut 2018-07-01 gällande tillfälligt uppehållstillstånd för studier (Lag 
(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, 16 f 
§, innebär ett behov av tillfällig delegation inom socialnämndens verksamhet.

Socialnämnden kommer att hantera dessa ärenden fram till att försörjningsstöd flyttas över till 
kommunstyrelsen 2018-11-19.

Delegationen omfattar rätten att bevilja dagersättning och särskilt bidrag till tillståndssökande 
enligt LMA (3 a § 2 st.).

Handläggare

Maria Nordgren

Myndighetschef
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Ändring av Socialnämndens reglemente samt 
delegation med anledning av ny organisation 
av ekonomiskt bistånd m.m.

SN 2018/052
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§114

Ändring av Socialnämndens reglemente samt delegation med 
anledning av ny organisation av ekonomiskt bistånd m.m. (SN 
2018/052)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att förvaltningens förslag till ändring av 
socialnämndens reglemente samt delegation godkänns.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 68 om ändrad organisation av ekonomiskt 
bistånd m.m.
 
Med anledning av organisatorisk flytt av ekonomiskt bistånd m.m. behöver socialnämndens 
reglemente och delegationsordning revideras. Följande frågor som socialnämnden ansvarat 
för flyttas bort från nämndens reglemente:

Ekonomiskt bistånd
Budget och skuldsanering
Dödsboanmälningar

När det gäller delegationsordningen tas den delegationen bort från socialnämndens 
delegationsordning som gäller handläggning av försörjningsstöd punkt 6.2.1 – 6.2.14, 6.2.17
- 6.2.18 samt punkt 14.1.6 Dödsboanmälan

I samband med detta görs även en redaktionell ändring gällande personuppgiftslagen/GDPR.

Verksamheten övergår till kommunstyrelsens ansvarsområde 2018-11-19.

Beslutsunderlag
 Ändring av reglemente och delegation med anledning  av ny organisation av 

ekonomiskt bistånd m m

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2018-09-04                 Sida 1 av 1

Dnr SN 2018/052
Socialförvaltningen

Till  Socialnämnden

Ändring av Socialnämndens reglemente samt delegation 
med anledning av ny organisation av ekonomiskt bistånd 
m.m.

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till ändring av socialnämndens reglemente samt delegation godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 68 om ändrad organisation av ekonomiskt 
bistånd m.m.
Beslutet innebär att socialnämndens reglemente behöver revideras samt en ändring i gällande 
delegationsordning för socialnämnden.
Verksamheten övergår till kommunstyrelsens ansvarsområde 2018-11-19.

Ärende
Med anledning av organisatorisk flytt av ekonomiskt bistånd m.m. behöver socialnämndens 
reglemente och delegationsordning revideras. Följande frågor som socialnämnden ansvarat 
för flyttas bort från nämndens reglemente:

Ekonomiskt bistånd
Budget och skuldsanering
Dödsboanmälningar

När det gäller delegationsordningen tas den delegationen bort från socialnämndens 
delegationsordning som gäller handläggning av försörjningsstöd punkt 6.2.1 – 6.2.14, 6.2.17 
- 6.2.18 samt punkt 14.1.6 Dödsboanmälan

I samband med detta görs även en redaktionell ändring gällande personuppgiftslagen/GDPR.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Handläggare
Maria Nordgren
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Delårsbokslut

SN 2018/007
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§116

Delårsbokslut (SN 2018/007)

Beslut
Lämnad information godkänns och presenteras även för socialnämnden som har att godkänna 
delårsbokslutet.

Sammanfattning
Förvaltningen håller på att sammanställa delårsbokslutet och eftersom ekonomisystemet ännu 
inte har stängt för perioden finns inga ekonomiska uppgifter att redovisa.
Socialchefen redovisar måluppfyllelsen så här långt för de 10 övergripande mål som nämnden 
antagit för 2018. Resultaten ser lite olika ut och redovisas i en färgskala där grön är lika med 
att målet är uppfyllt och där röd är inte uppfyllt och delvis uppfyllt gul.
Grönt redovisas på följande mål: verksamheten ska inom ansvarsområdet verka för att 
möjliggöra enskilda barn och ungdomars förutsättningar att lämna skolan med godkända 
betyg, politik och medarbetare ska vara aktiva i utvecklande samverkan gällande kommunala 
och regionala intressen, verksamheten ska verka för ett rikt och varierat samarbete med 
föreningsliv, möjlighet till alternativ driftsform ska utredas vid utveckling av verksamheten, 
medborgarens delaktighet och självständighet ska uppmuntras genom öppen dialog.
Gult redovisas på följande mål: verksamheten ska möta medborgarens behov och bedrivas 
utifrån gällande lagstiftning med god kvalité, verksamheten ska genom utbyte utöka andelen 
miljöfordon, roll- och ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare ska vara 
tydlig och logisk, budgetförutsättningar samt konsekvenser för politiken ska vara välgrundade 
genom tjänstemannaberedning.
Röd redovisas på följande mål: verksamheten ska underlätta för externa tjänsteföretag att 
genomföra ett kvalitativt arbete.
Delårsbokslutet ska lämnas in till ekonomienheten senast 2018-09-20.
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Socialnämnd
Ordförande: Ann-Katrin Löfstedt (M)

Förvaltningschef: Lotta Damberg

Nettokostnad totalt: 162 935 tkr

Antal årsarbetare:  378 årsarbetare

Kostnad per invånare 11 726 kr

RESULTATRÄKNING, TKR Prognos 2018 Budget
2018

Avvikelse
2018

Delår 
201808

Delår 
201708

Verksamhetens intäkter +41 299 +41 299 0 +40 379 +71 794
Verksamhetens kostnader -289 362 -286 143 -3 219 -202 733 -226 886
Verksamhetens nettokostnader -248 063 -244 844 -3 219 -162 354 -155 092
Finansiella kostnader -59 -59 0 -42 -27
Avskrivningar -751 -751 0 -539 -278
Resultat efter avskrivningar -248 873 -245 654 -3 219 -162 935 -155 397
Kommunbidrag 245 654 +245 654 0 +158 752 162 3
ÅRETS RESULTAT -3 219 0 -3 219 -4 183 +7 326

Nämndens prioriterade Kommunfullmäktigemål 2018 och uppdrag Nämndens
mål, antal

Nämndens 
prognos helår
måluppfyllelse

01. a) Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. b) Det är viktigt att 
hela kommunen får möjlighet att utvecklas. Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka 
bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.

1 O uppfylls ej

02. a) Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande 
förhållningssätt. b) Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala 
planeringen.

1 O Uppfylls

03. Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen. Såväl traditionella 
industriföretag som tjänsteföretag. 1 O uppfylls ej

04. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Bl.a. genom minskade 
utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala 
verksamheten bli klimatneutral.

1 O uppfylls ej

05. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken. 1 O uppfylls ej

06. Politiken ska präglas av ekonomisk styrka och budgetföljsamhet. 1 O uppfylls ej

07. Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg. 1 O Uppfylls

08. Kommunen ska vara en aktiv part i den regionala utvecklingen 1 O Uppfylls

09. Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en god kulturkommun och verka för ett rikt och 
varierat föreningsliv i hela kommunen. 1 O Uppfylls

10. Mångfalden i de kommunala verksamheterna kan utvecklas genom att alternativa driftsformer 
prövas. 1 O Uppfylls

1. Socialnämndens uppgifter
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. I 
uppgifterna ingår att svara för insatser inom områdena socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet, 
missbrukarfrågor, ekonomiskt bistånd, omsorger om människor med olika funktionsvariationer, hemsjukvård 
och äldreomsorg. Nämnden utövar också, förutom för läkarinsatser, ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvården. För vård av unga samt missbrukare kan ingripande och vård enligt tvångslagstiftning ske.

Nämnden handlägger ärenden enligt alkohol- och tobakslagarna samt enligt lagen om detaljhandel med vissa 
receptfria läkemedel. Nämnden anmäler allvarliga missförhållanden enligt Lex Maria och Lex Sarah till 
Socialstyrelsen resp. om nämnden så beslutar till Inspektionen för vård och omsorg(IVO)

Den största delen av socialnämndens verksamhet är lagreglerade och innefattar myndighetsutövning, där 
enskilda beslut till en del kan överklagas till domstol.
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2. Måluppfyllelse 2018 prognos
Prognos för måluppfyllnad vid årets slut

Ej 
påbörjat
/uppfyllt

Påbörjat 50 % UppfylltKFmål
* 

Socialnämndens mål 2018

O O O O
KF 1

1. Verksamheten ska möta medborgarnas behov och bedrivas utifrån 
gällande lagstiftning med god kvalité O

KF 2
2. Medborgarnas delaktighet och självständighet ska uppmuntras 
genom öppen dialog O

KF 3
3. Verksamheten ska underlätta för externa tjänsteföretag att 
genomföra ett kvalitativt arbete O

KF 4 4. Verksamheten ska genom utbyte utöka andelen miljöfordon O
KF 5

5. Roll- och ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning, och 
medarbetare ska vara tydlig och logisk O

KF 6
6. Budgetförutsättningar samt konsekvenser för politiken ska vara 
välgrundade genom tjänstemannaberedning O

KF 7 7. Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg. O
KF 8

8. Verksamheten ska verka för ett rikt och varierat samarbete med 
föreningsliv O

KF 9
9. Möjlighet till alternativ driftsform ska utredas vid utveckling av 
verksamhet O

KF 10
10. Politik och medarbetare ska vara aktiva i utvecklande samverkan 
gällande kommunala och regionala intressen O

Summering måluppfyllelse 1 0 4 5
Not: *Kommunfullmäktiges mål, se föregående sida, ** SCB medborgarundersökning genomförs först 2018

Indikatorer kopplade till måluppfyllelse 2018 – enligt metod/mått för måluppfyllelse 

Nämnd
Mål nr

Senaste 
utfall (2017)

Målvärde 
(budget 2018)

Prognos utfall 
2018

SN 1 KKiK/ ÖJ Väntetid för inflyttning särskilt 
boende          42 d

42 d Positiv utv. Resultat i 
oktober

SN 1 Väntetid från ansökan till beslut om ekonomiskt 
bistånd     

13 d Positiv utv. Resultat i 
oktober

SN 1 Väntetid från ansökan till LSS-insats                32 d Positiv utv. Resultat i 
oktober

SN 1 Utredningstid barn och unga 0-20 år              145 d Positiv utv. Resultat i 
oktober

SN 1 Utredningstid missbruksproblem 21+            45 d Positiv utv. Resultat i 
oktober

SN 2 Brukarbedömning helhetssyn hemtjänst       97 % Positiv utv. Resultat i 
oktober

SN 2 Brukarbedömning helhetssyn särskilt 
boende                         

78% Positiv utv. Resultat i 
oktober

SN 2 Kvalitetsaspekt LSS bostad med särskild 
service                     

78 % Positiv utv. Resultat i 
oktober

SN 3 Revidering av LOV-underlag för auktorisation för 
hemtjänst

Genomfört Ej uppfyllt

SN 4 100 % av nyleasade bilar under året ska vara av 
typen miljöfordon

Genomfört Ej uppfyllt
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SN 5 Rollbeskrivning, riktlinjer och rutiner ska bekräftas 
i ledningssystemet

Genomfört Ej uppfyllt

SN 6 Systematisk ärendeberedning ska genomföras Genomfört Ej uppfyllt
SN 7 Kvalitetssäkring av verksamhetens uppdrag Genomfört Uppfyllt
SN 8 Deltagande i samverkansmöten ska uppnås till 90 % Närvaro Uppfyllt
SN 9 Samarbetet med föreningsliv ska utökas Positiv utv. Uppfyllt
SN 10 100 % av nya eller förändrade verksamhetsförslag ska 

inför beslut innehålla alternativ driftsform
Genomfört Uppfyllt

Not: * = år 2016, ** = år 2015, ***=2014

Kommentar till nämndens prognos för måluppfyllelse

Förvaltningens verksamheter har arbetat mycket aktivt med mål nr i och 2 förhoppningen är att resultatet är gott. 
Utfallet av indikatorerna till mål nr 1 och 2 kan redogöras tidigast i oktober.  

SN:s mål nr 3 har inte och kommer inte att uppfyllas under 2018 då annan prioritet varit nödvändig. Utbyte av 
bilar till elbilar är beställda men levereras tidigast under våren 2019.

Ledningssystemets uppbyggnad (SN 5)har inte nått den målsättning som förväntats. Personalomsättning har 
medfört försenat resultat.

SN:s mål nr 6 har klart förbättrats det finns fortfarande en organisationskultur som behöver förändras och fram 
till december anses målet ej nås.
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3. Väsentliga händelser delår 2018
Förvaltningen har haft ett byte av verksamhetschef för område ÄO/HS samt Stab. Rekrytering har även skett av 
ny områdeschef för nattorganisationen. Ny överenskommelse om samverkan från sluten hälso-och sjukvård har 
trätt i kraft vilket innebär att förvaltningen har 24 timmar på sig vid utskrivning att verkställa vård och omsorg. 
Ny lag om förenklat beslutsfattande har inneburit att nämnden har fattat förslag till beslut om att trygghetslarm 
samt rådgivning samt stödsamtal kan ges som insats utan utredning av behov för personer 65 år och över.

4. Driftsredovisning
DRIFTREDOVISNING, TKR Prognos

2018
Budget

2018
Avvikelse

Prognos
Delår
2018

Delår
2017

285 Bostadsanpassningsbidrag 850 1 100 250 258 -22
700 Socialnämnd 1 100 1 100 0 45 -12
750 Verkställighet IFO 7 517 7 417 -100 -47 501
751 Familjerådgivning 120 120 0 13 1
753 Ensamkommande barn 3 023 23 -3 000 -2 556 4 581
754 Myndighet barn och unga 16 811 14 311 -2 500 -1 486 -3 045
755 Myndighet vuxna 11 152 12 052 900 875 -903
756 Social omsorg 6 263 7 763 1 500 1 015 887
770 Socialförvaltning administration 23 486 31 886 8 400 5 653 3 072
771 Särskilt boende 54 917 52 917 -2 000 -2 847 4 091
773 Demens- och korttidsverksamhet 16 894 16 294 -600 -832 550
774 Sjukvårdsinsatser 22 574 22 074 -500 -643 -282
776 Hemtjänst och övrig service 33 574 30 974 -2 600 -1 790 -656
781 LSS insatser 18 413 15 613 -2 800 -1 809 -2 201
782 Övriga insatser 10 544 10 644 100 301 177
785 Bostad med särskild service 21 635 21 365 -270 -333 587

TOTALT 248 873 245 654 -3 220 -4 183 7 326

5. Ekonomisk och verksamhetsanalys programområden
Socialnämndens delårsredovisning på driftbudgeten redovisar underskott med 4 183 tkr varav socialförvaltning 
redovisar underskott på 1 627 tkr och ensamkommande barn redovisar underskott på 2 556 tkr.

En stor ersättningsförändring och åldersuppskrivning av ensamkommande barn har lett till att verksamheten 
HVB kraftigt har avvecklats under första halvåret 2018. En större minskning av intäkter från Migrationsverket 
än planerad leder till att verksamheten ensamkommande barn redovisar ett underskott på 2 556 tkr.

Dyra institutionsplaceringar på barnsidan samt bemanningskonsulter som hyrts in för att kunna stabilisera 
personalomsättning och säkra arbetsmiljön inom myndighetsutövningen har lett till att verksamhet Myndighet 
barn och unga redovisar ett underskott på 1 486 tkr vid delåret. 

Särskilt boende redovisar ett underskott motsvarande 2 847 tkr. Det är Sörgårdens särskilda boende som i 
samband med den successiva nedläggningen av avdelning Gullvivan står för hela underskottet. 

De ökade kostnaderna för tekniska hjälpmedel har lett till att verksamhet Sjukvårdsinsatser överskrider budget 
med 643 tkr. Bemanning utöver ram ger ett underskott om 832 tkr inom demens-och korttidsverksamhet. Dyra 
LSS-ärenden samt volymutveckling av antal timmar gör att verksamhet LSS insatser överskrider budget.

Kostnaden för en personaltimme i hemtjänst överskrider budget. Det medför att  Hemtjänst och övrig service 
hamnar på ett underskott 1 790 tkr vid delåret.

Ökad bemanning för ett särskilt ärende medför att Bostad med särskild service har ett underskott på 333 tkr.
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§119

Habiliteringsersättning 2018 (SN 2018/083)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskottet förslår socialnämnden:

1. Tidigare beslut om hel och halvdags ersättning avseende 
habiliteringsersättning tas bort

2. Heldagsersättning utges till samtliga enligt schablon.
3. Förvaltningen får i uppdrag att se över om ersättningen kan beräknas 

månadsvis i stället för ett dagsbelopp.

Sammanfattning
Habiliteringsersättning är en ersättning som en person som deltar i daglig verksamhet kan få. 
Habiliteringsersättningen är inte reglerat i lag, förordning eller föreskrift men är ett sätt att 
stimulera den enskilde att delta i verksamheten (se prop. 1992/93:159 s. 90).

• I 87 procent av kommunerna har deltagare i daglig verksamhet fått habiliteringsersättning 
(se Socialstyrelsens öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015).

• Ca 65 personer uppbär habiliteringsersättning i Vaggeryds kommun(2018-09-05).

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 350 000 000 kronor i statsbidrag för 
habiliteringsersättning till kommunerna under 2018. Syftet med statsbidraget är att införa eller 
höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS 
(habiliteringsersättning).

Kommunerna kan rekvirera högst det belopp som framgår av Socialstyrelsens 
fördelningsnyckel för ändamålet.

Medlen kan användas under hela 2018. Ingen information om fortsatta bidrag ges.

Yrkanden
Ann-Christin Holmgren (L) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att se över om ersättningen 
kan beräknas månadsvis i stället för ett dagsbelopp.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut med Ann-
Christin Holmgrens (L) tilläggsförslag och finner det antaget.

Beslutsunderlag
 Habiliteringsersättning 2018
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Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2018-09-06                 Sida 1 av 2

Dnr SN 2018/083
Socialförvaltningen

Till  Socialnämnden

Habiliteringsersättning 2018

Förslag till beslut
1. Tidigare beslut om hel och halvdags ersättning avseende habiliteringsersättning tas bort.
2. Heldagsersättning utges till samtliga enligt schablon. 

Sammanfattning av ärendet
Habiliteringsersättning är en ersättning som en person som deltar i daglig verksamhet kan få. 
Habiliteringsersättningen är inte reglerat i lag, förordning eller föreskrift men är ett sätt att stimulera 
den enskilde att delta i verksamheten (se prop. 1992/93:159 s. 90). 

• I 87 procent av kommunerna har deltagare i daglig verksamhet fått habiliteringsersättning (se 
Socialstyrelsens öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015).

• Ca 65 personer uppbär habiliteringsersättning i Vaggeryds kommun(2018-09-05).

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 350 000 000 kronor i statsbidrag för 
habiliteringsersättning till kommunerna under 2018. Syftet med statsbidraget är att införa eller höja en 
låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).

Kommunerna kan rekvirera högst det belopp som framgår av Socialstyrelsens fördelningsnyckel för 
ändamålet. 

Medlen kan användas under hela 2018. Ingen information om fortsatta bidrag ges.

Ärende
Stimulansbidrag är rekvirerat, ursprungsbeloppet var 490 tkr till Vaggeryds kommun. 
Eftersom samtliga kommuner ej ansökte erhöll Vaggeryds kommun ytterligare 1,1 mnkr. 
Statsbidraget uppgår till 1 590 tkr.

Medlen syftar till att införa eller höja låg ersättning. Efterforskning har genomförts i länets 
kommuner genom inhämtning av uppgifter gällande ersättning samt hur rekvirerade medel är 
tänkt att användas.

En samlad bild av länets socialchefer är att medlen om de används under året också förväntas 
att få ett fortsatt förverkligande även kommande år. Kommande år behöver därmed 
socialnämnden finansiera detta inom befintlig budget.

Därmed är förvaltningens förslag att erbjuda personer som har insats i form av daglig 
sysselsättning hel dagersättning. Förvaltningen önskar därmed frångå att göra skillnad på 
individers olika förutsättningar som medför olika tid i daglig sysselsättning.  Inriktning är att 
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alla individer gör 100 % efter sin bästa förmåga.
De rekvirerade medlen kommer därmed att under 2018 användas till att ge lika bidrag för alla 
inom daglig sysselsättning med 46 kr/ dag oavsett hel eller del av dag. 
Medlen kan användas under hela 2018 och kommer att betalas ut retroaktivt under oktober 
månad.

Finansiering
De rekvirerade medlen kommer att användas för att finansiera höjningen av 
habiliteringsersättningen från 32 kr till 46 kr för personer som tidigare uppburit halv 
dagersättning. 
2019 kommer socialnämnden finansiera höjningen genom omfördelning av befintlig budget.
Medel som ej utnyttjats kommer att återbetalas till socialstyrelsen.

Handläggare
Lotta Damberg
Socialchef 
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§118

Förenklat beslutsfattande (SN 2018/135)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att förenklat beslutsfattande gällande 
trygghetslarm, rådgivning och samtalsstöd, riktat till personer 65 år och äldre införs.

Sammanfattning
Ny bestämmelse om förenklat beslutfattande om hemtjänst för äldre trädde i kraft den 1
juli 2018. Till bakgrund för den nya bestämmelsen ligger regeringens proposition
2017/18:106 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre.
Den nya bestämmelsen innebär att socialnämnden får en befogenhet att erbjuda
hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon föregående behovsprövning.
Bestämmelsen är frivillig för kommunen att tillämpa.

Syftet med bestämmelsen
Den nya bestämmelsen syftar till att ge de kommuner som så önskar möjlighet
att bevilja äldre kvinnor och män insatser inom äldreomsorg på ett enklare
sätt och med större utrymme för delaktighet. Det blir möjligt för kommunen
att tona ner på ett resurskrävande inledande utredningsarbete till
förmån för att utveckla uppföljning av kvalitet, nöjdhet och effektivitet.
Ett annat syfte är att öka den äldres rätt till självbestämmande och delaktighet,
genom att den äldre personen ges större möjlighet att välja mellan de
insatser som erbjuds och hur de praktiskt ska genomföras.
Lagen syftar också till att förstärka inslagen av förebyggande insatser genom
att generella hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigt skede, vilket regeringen
bedömer också kan minska eller skjuta upp behovet av mer omfattande
äldreomsorg (Socialstyrelsens meddelandeblad Nr 3/2018)

4 kap. 2 a § socialtjänstlagen (2001:453)
Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre personer.
Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om:

1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av insatserna,
på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och
2. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §.
3. Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas
kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4 §.

Tillämpning av förenklat beslutsfattande är reglerat.

Beslutsunderlag
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Socialförvaltningen

Till  Socialnämnden

Förenklat beslutsfattande 

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår förenklat beslutsfattande gällande trygghetslarm, rådgivning och 
samtalsstöd, riktat till personer 65 år och äldre.

Sammanfattning av ärendet
Ny bestämmelse om förenklat beslutfattande om hemtjänst för äldre trädde i kraft den 1
juli 2018. Till bakgrund för den nya bestämmelsen ligger regeringens proposition
2017/18:106 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. 
Den nya bestämmelsen innebär att socialnämnden får en befogenhet att erbjuda
hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon föregående behovsprövning.
Bestämmelsen är frivillig för kommunen att tillämpa.

Syftet med bestämmelsen
Den nya bestämmelsen syftar till att ge de kommuner som så önskar möjlighet
att bevilja äldre kvinnor och män insatser inom äldreomsorg på ett enklare
sätt och med större utrymme för delaktighet. Det blir möjligt för kommunen
att tona ner på ett resurskrävande inledande utredningsarbete till
förmån för att utveckla uppföljning av kvalitet, nöjdhet och effektivitet.
Ett annat syfte är att öka den äldres rätt till självbestämmande och delaktighet,
genom att den äldre personen ges större möjlighet att välja mellan de
insatser som erbjuds och hur de praktiskt ska genomföras.
Lagen syftar också till att förstärka inslagen av förebyggande insatser genom
att generella hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigt skede, vilket regeringen
bedömer också kan minska eller skjuta upp behovet av mer omfattande
äldreomsorg (Socialstyrelsens meddelandeblad Nr 3/2018)

4 kap. 2 a § socialtjänstlagen (2001:453)
Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre personer.
Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om:

1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av insatserna,
    på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och
2. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §.
3. Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas
    kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4 §.

Tillämpning av förenklat beslutsfattande är reglerat. 
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Ärende
Möjlighet till förenklat beslutsfattande tjänar flera syften. Det är noga reglerat vilka krav som 
ställs på myndigheten för att tillämpa lagstiftningen. Kraven gäller information till den äldre, 
vilka insatser som kan erbjudas, vem som kan erbjudas, uppföljning samt 
dokumentationskrav.
Med anledning av att kraven säger att den enskilde endast kan få förenklat beslutsfattande om 
den är införstådd anser förvaltningen att ett fåtal insatser är lämpliga. Initialt förslås beslut 
fattas om förenklat beslutsfattande gällande trygghetslarm samt rådgivning och samtalsstöd.
Rådgivning och samtalsstöd är den insats som förvaltningen i dag ser saknas i större 
utsträckning. Syftet med insatsen är att medvetandegöra och tillgängliggöra resurser för 
personer över 65 år som inte har möjlighet till stöd av närstående i socialtjänstnära frågor.

Förvaltningen ser att en symbolisk höjning av avgiften för trygghetslarmet bör ske när 
socialnämnden behandlar frågan om taxor och avgifter 2019 under oktober månad. Detta med 
anledning av att den månatliga kostnaden för den enskilde avsevärt skiljer sig från den totala 
kostnaden för larmet. 

Avgift för rådgivning och samtalsstöd regleras enligt hemtjänsttaxa. 

Resultatet av Socialnämndens beslut förväntas vara kvalitetshöjande för både medarbetare 
och medborgare. Framledes när förvaltningen utvärderat resultatet kan det vara aktuellt att 
ytterligare hemtjänstinsatser kan vara lämpliga t.ex. serviceinsatser. I samband med sådant 
förslag bör avgiften belysas.

Handläggare
Lotta Damberg
Socialchef
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Meddelandeblad 
 

Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner 
med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer och 
enskilda verksamheter som bedriver hemtjänst 

Nr 3/2018 
Juni 2018 

 

 

 
  
Information: Upplysningstjänsten, tfn. 075-247 30 00 

 

Ny bestämmelse om förenklat 
beslutsfattande om hemtjänst  
för äldre 

Meddelandebladet innehåller information om en ny bestämmelse om förenk-
lat beslutfattande om hemtjänst för äldre. Bestämmelsen träder i kraft den 1 
juli 2018. Texten i meddelandebladet om förenklat beslutsfattande om hem-
tjänst för äldre är en sammanställning av regeringens proposition 
2017/18:106 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. 

I meddelandebladet finns även ett avsnitt som behandlar tillämpningen av 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om doku-
mentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS i 
ärenden som handläggs med förenklat beslutsfattande enligt den nya bestäm-
melsen. 

 

4 kap. 2 a § socialtjänstlagen (2001:453)  
 
Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre perso-
ner.  
Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om:  
1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av insat-
serna,  
2. på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och  
3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §.  
Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatser-
nas kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4 §. 
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Den nya bestämmelsen innebär att socialnämnden får en befogenhet att er-
bjuda hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon föregående behovs-
prövning. Bestämmelsen är frivillig för kommunen att tillämpa.   

Syftet med bestämmelsen 
Den nya bestämmelsen syftar till att ge de kommuner som så önskar möjlig-
het att bevilja äldre kvinnor och män insatser inom äldreomsorg på ett en-
klare sätt och med större utrymme för delaktighet. Det blir möjligt för kom-
munen att tona ner på ett resurskrävande inledande utredningsarbete till 
förmån för att utveckla uppföljning av kvalitet, nöjdhet och effektivitet.  

Ett annat syfte är att öka den äldres rätt till självbestämmande och delak-
tighet, genom att den äldre personen ges större möjlighet att välja mellan de 
insatser som erbjuds och hur de praktiskt ska genomföras.  

Lagen syftar också till att förstärka inslagen av förebyggande insatser ge-
nom att generella hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigt skede, vilket re-
geringen bedömer också kan minska eller skjuta upp behovet av mer omfat-
tande äldreomsorg. 

Vilka insatser kan erbjudas  
Bestämmelsen i 4 kap. 2 a § gäller för hemtjänstinsatser. Begreppet hem-
tjänst är dock inte närmare beskrivet i lagstiftningen. Hemtjänst beskrivs i 
förarbetena som ett samlingsbegrepp för olika typer av insatser som den en-
skilde kan få i syfte att underlätta den dagliga livsföringen. Vidare görs en 
hänvisning till Socialstyrelsens termbank där begreppet definieras.  

I hemtjänst kan såväl personlig omvårdnad som service ingå. Service är till 
exempel praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden på 
post och bank, tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat. 
Med personlig omvårdnad avses insatser som därutöver behövs för att tillgo-
dose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan till exempel innebära hjälp 
med att äta och dricka, klä sig, förflytta sig och sköta personlig hygien. Det 
kan också vara ledsagning eller andra insatser som behövs för att bryta isole-
ring eller insatser för att den enskilde ska känna sig trygg och säker i det 
egna hemmet. Trygghetslarm är också en sådan insats som innefattas i be-
greppet hemtjänst. Även samtalsstöd och rådgivning bör kunna erbjudas med 
stöd av 4 kap. 2 a § SoL. 

Det  är upp till kommunerna själva att avgöra vilka typer av hemtjänstin-
satser, och i vilken omfattning dessa ska erbjudas äldre personer enligt den 
nya bestämmelsen.  

Korttidsplatser, omfattas inte av bestämmelsen. 

Vem kan erbjudas insatserna  
Som framgår av bestämmelsen är det äldre personer som kan erbjudas hem-
tjänstinsatser enligt 4 kap. 2 a § SoL. Det anges dock inte i lagen vad som av-
ses med äldre personer, genom till exempel en åldersgräns. Enligt lagen lig-
ger det inom kommunernas befogenheter att i sina riktlinjer för handläggning 
närmare precisera vilken ålder som kan anses vara vägledande vid handlägg-
ningen av olika typer av ärenden om ansökningar om hjälp och stöd till äldre. 

I förarbetena till bestämmelsen understryker regeringen att kommunerna 
behöver beakta diskrimineringslagen (2008:57) om åldersgränser upptas i de 
kommunala riktlinjerna för den här ärendetypen. Kommunerna har då att ta 
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ställning till om den aktuella särbehandlingen på grund av ålder har ett berät-
tigat syfte och att de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att 
uppnå det syftet. Enligt regeringen förutsätts tillämpningen av detta undantag 
i diskrimineringslagen ske restriktivt och åldersrelaterade kriterier bör endast 
få användas för att tillgodose godtagbara syften och då det framstår som pro-
portionerligt i förhållande till syftet. 

Krav på information till den äldre  
Ett erbjudande om hemtjänstinsatser enligt den nya bestämmelsen ska före-
gås av viss information till den äldre personen. Informationsskyldigheten i 
bestämmelsen är alltså ett villkor för att kommunen ska få erbjuda hem-
tjänstinsatser utan föregående behovsprövning. Innan erbjudandet ska den 
äldre informeras om:  
• i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utfö-

randet av insatserna, 
• på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och  
• rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. 
 
Information som avses i första punkten kan vara att den äldre personen om 
att han eller hon kan välja insatser inom ramen för ett visst antal beviljade 
timmar. Det kan också handla om att meddela den äldre att han eller hon har 
möjlighet att inom ramen för verkställigheten byta ut planerade insatser med 
varandra. Det kan t.ex. handla om att i stället för en planerad städning få 
hjälp till frisören eller att få en tidning eller bok uppläst. Det viktiga vad gäl-
ler bytet av insatser är att personalen och den äldre personen i sitt möte talar 
om vad som är möjligt att utföra inom ramen för de kommunala riktlinjerna. 

Hur information ska utformas och förmedlas till den äldre personen regle-
ras inte i lagen. Regeringen understryker dock att den enskilde ska vara in-
förstådd med informationen. Därför anser regeringen att informationen ska 
lämnas på ett sådant sätt att äldre personer med olika typer av funktionsned-
sättningar ges reella möjligheter att tillgodogöra sig den. För personer med 
nedsatt beslutsförmåga kan det till exempel handla om att genomgående an-
vända sig av ett enkelt och begripligt språk, eller ta fram lättlästa versioner 
av den information som ska ges. Om den som handlägger ärendet bedömer 
att den äldre personen inte förmår tillgodogöra sig informationen ska en ut-
redning enligt 11 kap. 1 § SoL avseende rätten till bistånd enligt 4 kap. 1 § 
SoL göras.  

Handläggning och dokumentation  
Med den nya bestämmelsen görs ingen föregående behovsprövning. Det 
kommunen har att förhålla sig till är att den som ansöker om en sådan hem-
tjänstinsats uppfyller de kriterier som kommunen har fastställt i sina riktlin-
jer. Vid förenklat beslutfattande kommer utredningen i praktiken bara bestå i 
att konstatera att den äldre uppnått den ålder eller andra kriterier som kom-
munen angett i sina riktlinjer. Om den äldre själv vill eller om kommunen be-
dömer att den äldre behöver mer omfattande insatser än de som erbjuds inom 
ramen för förenklat beslutfattande, ska en utredning och behovsprövning all-
tid göras och bistånd i form av hemtjänst beviljas med stöd av 4 kap. 1 § 
SoL.  
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Beslutet behöver endast innehålla information om de insatser, enligt kom-
munens riktlinjer, t. ex. antal timmar hemtjänst, trygghetslarm eller matser-
vice, som den enskilde önskar och som kommunen beviljar. Det blir sedan en 
fråga för den som beviljats hemtjänst att tillsammans med utföraren be-
stämma om hur insatserna ska genomföras inom de angivna ramarna. Beslu-
tet ska dokumenteras enligt 11 kap. 5 och 6 §§. 

Uppföljning 
Enligt 4 kap. 2 a § ska kommunen följa upp de insatser som erbjudits den 
äldre personen. Uppföljningen ska göras med utgångspunkt i brukarnas upp-
fattning om insatserna, hur insatserna motsvarar kommunens riktlinjer och 
hur de förhåller sig till kravet på god kvalitet enligt 3 kap. 3 § SoL och till 
värdegrunden såsom den kommer till uttryck i 5 kap. 4 § SoL. Utgångspunk-
ten för uppföljning blir alltså inte den äldres behov i det enskilda fallet. I pro-
positionen påpekas dock att det är angeläget att biståndshandläggaren i sam-
band med uppföljningen tar upp frågan om det behövs ytterligare bistånd.  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i 
verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, 
LVU, LVM och LSS 
Tillämpningsområdet  
I SOSFS 2014:5 finns krav på dokumentation under handläggning av ären-
den som gäller enskilda samt under genomförande och uppföljning av beslut 
om insatser som omfattas av 11 kap. 5 § SoL. Även om författningen inte har 
tagits fram med ärenden enligt 4 kap. 2 a § SoL i åtanke är den ändå i vissa 
delar tillämplig vid handläggning av sådana ärenden.  

Av definitionen i 2 kap. följer att med insats avses individuellt behovsprö-
vat stöd eller individuellt behovsprövad vård och behandling. Det innebär att 
de krav på dokumentation som avser genomförande eller uppföljning av in-
satser inte omfattar hemtjänstinsatser som beviljats enligt 4 kap. 2 a § SoL. 
Detta på grund av att det i ärenden med förenklat beslutsfattande inte görs 
någon individuell behovsbedömning, vilket är en förutsättning för att vara en 
insats i den mening som avses i föreskrifterna. 

Dokumentationens omfattning 
Handlingar som upprättas ska begränsas till att innehålla uppgifter som be-
döms vara tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga i förhållande till vad 
saken gäller (4 kap. 1 § SOSFS 2014:5). Endast de uppgifter som har bety-
delse med hänsyn till verksamhetens art och det enskilda fallet behöver do-
kumenteras1. Mindre insatser kan dokumenteras mer summariskt2. Det är 
därför viktigt att reflektera över i vilket syfte en handling upprättas så att in-
nehållet begränsas till vad som är relevant i sammanhanget3. 

                                                 
 
1 Prop. 1996/97:124 s. 181 och prop. 2004/05:39 s. 31 f. 
2  Prop. 1996/97:124 s. 153  
3 Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen 2015. 
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Handläggningsmoment som inte genomförs vid 
förenklat beslutsfattande 
Vissa bestämmelser i föreskrifterna aktualiseras inte i ärenden som hand-
läggs enligt 4 kap. 2 a § SoL. Det gäller t. ex. om kravet på dokumentation 
gäller för ett moment som inte genomförs vid förenklat beslutsfattande.  

Ett sådant exempel är krav på dokumentation om överklagande och om-
prövning (5 kap. 17 § SOSFS 2014:5). Beslut enligt den nya bestämmelsen 
om förenklat beslutsfattande är inte överklagbara genom förvaltningsbesvär 
utan kan enbart bli föremål för domstolsprövning genom s.k. laglighetspröv-
ning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725)4.   

Vidare finns bestämmelser i SOSFS 2014:5 med krav på dokumentation 
av moment som ska genomföras enligt förvaltningslagen. Enligt 2 § förvalt-
ningslagen (2017:900), FL,5 tillämpas förvaltningslagens bestämmelser end-
ast i begränsad omfattning vid handläggning av sådana ärenden där besluten 
kan laglighetsprövas genom att överklagas enligt 13 kap. kommunallagen. 
Ett sådant exempel är krav på kommunikation innan en myndighet fattar be-
slut i 25 §  FL. Om ingen kommunicering görs blir heller inte kravet i 5 kap. 
12 § SOSFS 2014:5 på dokumentation vid kommunicering aktuellt. 

Planerad översyn av föreskrifterna 
Socialstyrelsen planerar att utreda om föreskrifterna och de allmänna råden 
behöver revideras för att vara ändamålsenliga för handläggning, genomfö-
rande och uppföljning av ärenden med förenklat beslutsfattande enligt 4 kap. 
2 a § SoL.  
 

                                                 
 
4 Se 16 kap. 3 § SoL och prop. 2017/18:106 s. 18. 
5 Förvaltningslagen (2017:900) träder i kraft samma dag som den nya bestämmelsen i 4 
kap. 2 a § SoL. 
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Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§117

Rapport om avvikelser inom Socialförvaltningen, första halvåret 
2018 (SN 2018/018)

Beslut
Lämnad information godkänns.

Sammanfattning
Socialchefen informerar om förvaltningens arbete med patientsäkerhetsberättelse med 
inriktning på kvalitet.
Rapporten avser första halvåret 2018 och kommer att presenteras och redovisas direkt i 
socialnämnden.
 
 

Beslutsunderlag
 Tjänsterskrivelse 2018-09-03 Avvikelser första halvåret 2018
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2018-09-05                 Sida 1 av 1

Dnr SN 2018/018
Socialförvaltningen

Till  Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse, första halvåret 2018

Förslag till beslut
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen presenterar patientsäkerhetsberättelse för Socialförvaltningen omfattande första 
halvåret 2018.
Förvaltningen arbetar fortlöpande med att kvalitetssäkra enligt SOSFS 2011:9. Detta 
rapporteras halvårsvis för att ge vårdgivaren kontinuerlig uppdatering på status i 
verksamhetens arbete med patientsäkerhet och kvalitét. 
Antalet avvikelser har ökat jämfört med föregående års halvårsrapportering. Som tidigare står 
läkemedelsavvikelser och avvikelser gällande fall för större delen av avvikelserna. 
Förvaltningens ärenden till IVO redovisas i korthet.

Handläggare
Caroline Lundgren
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Innehållsförteckning

Sammanfattning
Övergripande mål och strategier
Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
Struktur för uppföljning/utvärdering
Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som 
genomförts för ökad patientsäkerhet
Uppföljning genom egenkontroll
Samverkan för att förebygga vårdskador
Riskanalys
Informationssäkerhet
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 
Hantering av klagomål och synpunkter
Samverkan med patienter och närstående 
Sammanställning och analys    
Resultat
Övergripande mål och strategier för kommande år

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 
bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i 
verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa 
intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §
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Sammanfattning

Socialförvaltningen redovisar en delårsrapport gällande följsamheten till 
SOSFS 2011:9 (Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete) samt en 
redogörelse för hur nuläget ser ut gällande patientrelaterade avvikelser samt 
klagomål och synpunktshanteringen. Enligt socialstyrelsen definieras en 
verksamhets kvalitet genom att den uppnår följsamhet gentemot gällande 
lagstiftningar. Det innebär att verksamheten skall kunna beskriva vilka 
processer som pågår samt vilka aktiviteter som ligger under processerna. 
Huvudområdena är återkommande men rapporteringen varierar beroende på 
vilka aktiviteter som pågått under våren.
 
I januari 2018 trädde Lagen om samverkan vid utskrivning ifrån sluten hälso- 
och sjukvård i kraft. Övergången innebär en stor förändring i arbetssätt för 
organisationen. Dock har övergången fungerat förhållandevis friktionsfritt. 
Arbetssättet har föranlett att den tidigare ökningen av patientrelaterade 
avvikelser har planat ut.

Förvaltningen redogör i år för risk- och incidentrapportering. Vidare rapporterar 
förvaltningen goda resultat i de egenkontrollområden som berör patientsäkerhet 
samt framsteg i organisationen gällande samverkan mellan vårdgivare. 
Gällande palliativvårdsregistret kan en klar förbättring ses inom flera områden. 
Arbetet med utvecklandet av ledningssystemet fortlöper liksom planeringen 
inför ett nytt verksamhetssystem. Ett särskilt fokus på sommarrekryteringen har 
bidragit till att säkerställa kompetensförsörjningen inom förvaltningen. 
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Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Varje individ i Vaggeryds kommun ska känna att en trygg och säker vård ges i 
kontakten med kommunal hälso- och sjukvård. Individen ska bemötas med 
respekt och värdighet och ha inflytande över sin vardag. På samma sätt ska varje 
medarbetare kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en trygg 
och säker vård och omsorg kan ges med kvalitet. 

Målen för verksamheten sätts utefter lagkrav, verksamhetens egna krav samt 
den enskildes krav och förväntningar på verksamheten. I Vaggeryds kommun 
finns bland annat verksamhetsplaner, programbudget och kommunfullmäktiges 
övergripande mål där olika kvalitetsmål finns definierade. Medborgare har rätt 
att få adekvat stöd och hjälp av god kvalitet. Den enskildes upplevelse av 
bemötande och delaktighet med mera är viktigt i detta perspektiv. I 
brukarperspektivet finns även verksamheternas arbete med att systematiskt och 
löpande följa upp resultaten av olika insatser på både individ‐ och gruppnivå.

Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande kommunala målen. 
Socialnämnden fastställer inriktningsmål inför kommande mandatperiod. I 
Programbudgeten fastställs effektmål för vård och omsorg. Förvaltningens 
samtliga enheter arbetar fram verksamhetsplaner där produktionsmålen 
framgår. Uppföljningen redovisas i delårsbokslutet och i den årliga 
verksamhetsberättelsen.

Figur 1. 
Kommunens 
vision
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Kommunövergripande vision
Här ger vi plats för att göra skillnad
En plats för möjligheter – formad med tanke och omtanke, där lusten är vår 
drivkraft och där glädjen smittar. En plats med stark tradition – för gränslöst 
skapande, där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer blir 
verklighet. En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet, där allt är 
nära och där alla har betydelse. 

Nationell värdegrund inom vård och omsorg
Den 1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen 5 kap 4 
§. Detta innebär att äldre personer ska kunna leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. För att uppnå detta ska omsorgen bland annat värna om och 
respektera den enskilde personens rätt till kroppslig integritet, 
självbestämmande, delaktighet och individanpassning. Oavsett målgrupp inom 
socialnämndens verksamheter så gäller den nationella värdegrunden. 
Områdescheferna skall arbeta aktivt med implementering. 

Socialnämndens vision för äldreomsorgen 2015
Målet är att äldrepolitiken genom äldreomsorgsplanen skall genomsyra hela 
äldreomsorgen: ”Så länge som du lever skall du kunna njuta av livet och dess 
möjligheter. Utifrån dina behov och val skall det vara tryggt och värdigt att 
åldras i Vaggeryds kommun”. Faktorer för säkerställandet av detta: Bemötande 
– Trygghet – Självbestämmande.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Kortfattad beskrivning av roller och ansvarsfördelning för planering, ledning 
och egenkontroll av patientsäkerhetsarbetet på olika nivåer, utifrån 
ledningssystemet.

Vårdgivare 
Vård och omsorgsgivaren (socialnämnden) ansvarar för att verksamheten 
uppfyller kraven på god och säker vård.  Att uppfylla lagens olika krav är en del 
av god kvalitet och handlar om rättssäkerhet för den enskilde. Vård- och 
omsorgsförvaltningens verksamheter styrs främst av socialtjänstlag (SOL), 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), förvaltningslag 
(FL) och offentlighets‐ och sekretesslagen (OSL), Hälso- och sjukvårdslagen. 
Vård- och omsorg ska bedrivas med respekt för vårdtagarnas integritet och 
självbestämmande

Socialnämnd
Socialnämnden har det yttersta ansvaret för kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet. 

Förvaltningschef
Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar gällande att planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Fortlöpande 
utveckla och säkra kvaliteten samt ge förutsättning för förvaltningen att bedriva 
kvalitet- och patientsäkerhetsarbete. I Förvaltningschefens ansvar är denne per 
definition även förvaltningschefen även verksamhetschef, enligt förordningen 
om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården och ansvarar för att vården 
organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet av god kvalitet. 
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Verksamhetschef
Verksamhetschef ansvarar för ledningssystem (SOSFS 2011:9) samt planera, 
leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten inom sitt 
ansvarsområde. Verksamhetschefen skall fortlöpande utveckla och säkra 
kvaliteten. Samtidigt ansvarar verksamhetschefen för att leda och fördela 
kvalitetsarbetet i enlighet med övergripande mål samt följa upp och utvärdera 
verksamhetens mål.

Områdeschef
Områdescheferna ansvarar för att vården bedrivs utifrån gällande lagar, 
föreskrifter och lokala rutiner. Att personalen får adekvat utbildning för den 
vård som förvaltningen bedriver. Att tillse att personalen innehar den 
kompetensnivå för att tillgodose det vårdbehov som finns. Att möjliggöra för 
personalen att leverera vård i enlighet med gällande riktlinjer. I det ansvaret 
ingår även att, tillsammans med Medicinskt ansvarig sjuksköterska, bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete och anmäla hälso- och sjukvårdspersonal 
som utgör en patientrisk, till Socialstyrelsen/HSAN. Om något avviker skriver 
personalen en avvikelse i verksamhetssystemet. Chefens ansvar är sedan att 
påbörja utredning. Chefen är också ansvarig för att eventuella åtgärder görs och 
att göra uppföljning på ärendet.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
MAS ansvarar för patientsäkerhetsfrågor, då t.ex. att uppdaterade riktlinjer 
finns för att säkerställa hälso- och sjukvårdens kvalitetskrav inom kommunens 
hälso- och sjukvårds ansvarsområde samt uppföljning och utveckling av 
verksamhetens kvalitét och säkerhet. MAS ansvarar för händelserapportering 
enligt Lex Maria om en boende i samband med vård och behandling har skadats 
allvarligt eller utsatts för risk att skadas allvarligt. Anmälan görs till IVO. Även 
anmälan enligt Lex Sarah görs av MAS/MAR om en boende utsätts för 
missförhållande eller risk för missförhållande. Detta utreds internt och om det 
är ett allvarligt missförhållande så rapporteras det till socialstyrelsen av MAS 
på delegation från socialnämnden. I Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun 
gör MAS samtliga av ovan nämnda bedömningar i samverkan med 
områdeschefer.

Socialt ansvarig samordnare – (SAS) Vakant
SAS ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet gällande kommunens 
socialtjänstuppdrag. Det innebär bl.a. att göra uppföljning, uppdatera och skapa 
riktlinjer för att säkerställa kvalitetskrav för kommunens socialtjänst. Anmälan 
enligt Lex Sarah görs av SAS om en boende utsätts för missförhållande eller 
risk för missförhållande. Detta utreds internt och om det är ett allvarligt 
missförhållande så rapporteras det till socialstyrelsen av SAS på delegation från 
socialnämnden. Utredningar görs i samverkan med områdeschefer.

Förbättringssamordnare
Under 2015 har förvaltningen tillsatt tjänsten förbättringssamordnare som ger 
stöd till verksamheten gällande arbetet med värdegrund, kvalitét- och 
förbättringsarbete Samordnaren stöttar även verksamheten i utbildning, 
coaching och effektivisering. Förbättringssamordnare leder personalen i 
LEAN-inspirerad inriktning mot förbättringar som gynnar den enskilde. Arbetet 
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bedrivs tillsammans med områdeschef och medarbetare. Grunden till 
förbättringar nås genom medarbetarnas delaktighet och där är 
förbättringssamordnaren en nyckelperson.

Verksamhetsutvecklare - IT
Ansvarar för att utveckla verksamhetens kvalitet utefter de lagar och riktlinjer 
som finns kring informationsteknologi och informationssäkerhet. Koordinerar 
arbetet och utvecklingen kring nationella e-tjänster och kvalitetsregister. 
Genomför tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de 
personuppgifter som behandlas med avseende på tillgänglighet, riktighet, 
sekretess och spårbarhet samt avbrottsplan. Säkerställer att verksamhetssystem 
möter det krav som verksamheten har kring det systemstöd som är nödvändigt 
för att bedriva kvalitativ vård och omsorg. Leder, strukturerar och koordinerar 
kvalitetsprocesser. Samverka kommunövergripande och kommunicerar.

Hälso- och sjukvårdspersonal
Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och dietist har skyldighet att 
arbeta enligt vetenskapligt förhållningssätt samt evidensbaserat för att 
upprätthålla en hög patientsäkerhet i enlighet med 6 kap.4§ 
patientsäkerhetslagen (2010:659). Omvårdnadspersonal som utför delegerade 
hälso- och sjukvårdsuppgifter har samma ansvar som legitimerad personal att 
rapporterar risker och händelser samt följa rutiner fastställda av MAS. 
Vårdpersonal är enligt patientdatalagen skyldig att för individuell patientjournal 
för att bidra till en god och säker vård av patienten. All personal inom 
socialförvaltningen har ett ansvar att se till att vårdtagarna får en bra vård av 
god kvalitet enligt evidensbaserad metodik. Om något avviker skriver 
personalen en avvikelse i verksamhetssystemet. Chefen är också ansvarig för 
att påbörja en utredning samt att genomföra eventuella åtgärder görs och att 
göra uppföljning på ärendet. MAS ansvarar för att rutiner finns för 
patientsäkerhetsarbetet och att de följs. Medarbetaren ansvarar för att följa 
riktlinjer och rutiner. I patientsäkerhetslagen framgår att hälso- och 
sjukvårdpersonal ska bidra till en hög patientsäkerhet i det dagliga arbetet samt 
rapportera risker för vårdskador eller händelser som kunnat medföra eller har 
medfört skador.

Medarbetare
Omvårdnadspersonal som utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter blir 
vid utförandet av uppgiften Hälso- och sjukvårdspersonal och har samma ansvar 
som legitimerad personal att rapporterar risker och händelser samt följa 
riktlinjer och rutiner fastställda av MAS. Vårdpersonal är enligt 
patientdatalagen skyldig att för individuell patientjournal för att bidra till en god 
och säker vård av patienten. Alla medarbetare inom socialförvaltningen har ett 
ansvar att se till att vårdtagarna/klienter/brukare/kund får en bra vård av god 
kvalitet enligt evidensbaserad metodik. Om en brukare utsätts för 
missförhållande/risk för missförhållande anmäls detta till närmsta chef. Om 
något avviker skriver medarbetaren en avvikelse. Chefens ansvar är sedan att 
påbörja utredning. Chefen är också ansvarig för att eventuella åtgärder görs och 
att göra uppföljning på ärendet. MAS ansvarar för att rutiner finns för 
patientsäkerhetsarbetet och att de följs.
Alla medarbetare har skyldigheter som berör kvalitetsarbete, till exempel 
genom lex Sarah-bestämmelserna, som innebär att den som arbetar med att ge 
service och omvårdnad inom socialtjänstens område är skyldig enligt lag att 
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rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten 
enligt lex Sarah. 
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Struktur för uppföljning/utvärdering 
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
Beskrivning hur vårdskador mäts och hur beslutade åtgärder för ökad 
patientsäkerhet följs upp. Beskrivning av struktur för uppföljning/utvärdering 
kopplat till mål och strategier.

Mätning och åtgärder avseende vårdskador görs inom ramen för Lex Maria-
anmälningar. I dagsläget finns inga specifika mål fastställda inom området, 
utan utgår från socialnämndens mål för äldreomsorgen.  

Tabell 1 – Huvudområden enligt SOSFS 2011;9
Grundläggande 
värderingar

T.ex. värdegrundsarbete

Uppföljningsbara mål T.ex. Senior Alert, Nationella brukarenkäter m.m.
Händelser och störningar 
(fel och brister)

T.ex. driftfel i verksamhetssystem, driftfel i 
mobiltelefoni, trasiga dörrar projektorer osv.

Klagomål och 
synpunkter

T.ex. Lex Sarah, Hjälp oss att bli bättre, 
Klagomål från kunder, andra huvudmän och 
samverkansparter

Dokumentation T.ex. Magna Cura, Info Soc. 
Mötesdokumentation.

Verksamhetsnära 
kvalitetsarbete

T.ex. Förbättringsresan

Kompetensförsörjning Plan för rekrytering och säkerställd kompetens 
hos personalen

Samverkan och 
samarbete

Intern samverkan och extern samverkan mellan 
olika huvudmän och privata aktörer.

Egenkontroll Kontroll av följsamhet till lag inom den egna 
verksamheten. 

Risk- och händelseanalys Skall ske regelbundet vid förändringar och 
händelser i verksamheten

    

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka 
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2

Page 43 of 65



  

10

Beskrivning av hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 
kalenderår och vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten 
kopplat till mål och strategier. T ex nya arbetssätt som haft betydelse för 
patientsäkerheten. 

Kontinuerliga möten mellan MAS och HS-personal genomförs, vilka bland 
annat fokuserar på rapporterade händelser och avvikelser, nya 
rekommendationer/förbättringar i arbetssätt eller nya samverkansrutiner.    

Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 §  p2
Beskrivning av vilken egenkontroll för ökad patientsäkerhet som genomförts 
samt i vilken omfattning och frekvens.

Enligt SKL kan egenkontrollen innefatta:
 jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i nationella och 

regionala kvalitetsregister, 
 jämförelser av verksamhetens resultat dels med öppna jämförelser, dels 

med resultat för andra verksamheter,
 jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat jämfört med tidigare 

resultat,
 målgruppsundersökningar,
 granskning av journaler och annan dokumentation mm,
 undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder hos personalen 

som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet, 
 analys av patientnämndsärenden,
 Inhämtande av synpunkter från revisionsrapporter.

Dokumentation
Inga standardiserade granskningar sker i nuläget, utan sker genom 
slumpmässiga stickprov. Generellt följer dokumentationen gällande 
lagstiftning. 
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Verksamhetsnära Kvalitetsarbete, 
uppföljningsområden
Förbättringsresan
Förvaltningen genomförde i juni månad minimässa på Furugårdens äldreboende 
där förbättringsresans medarbetare visade upp sina förbättringsarbeten. 

Senior Alert
Under våren 2017 beslutade chefsgruppen att de inte hade möjlighet att 
registrera i Senior Alert. Inga riskbedömningar redovisas för under vid 
delårsrapportering 2018. Vid förvaltningens stickprovskontroller saknas det 
generellt riskbedömningar.

Vård vid Livets slut
Palliativ vård har prioriteringsnivå 1. Resultaten i palliativregistret under 
föregående år var icke tillfredsställande. Förvaltningen genomförde då ett 
informationstillfälle hos berörd hälso- och sjukvårdspersonal och kunde där 
med klart förbättra värdena. Orsaken till 2017 års värden var att 
personalgruppen har bytts ut och att det då blivit ett kunskapstapp. 

Figur 4. Täckningsgrad enligt socialstyrelsens kvalitetsindikatorer 2017, 
Vaggeryds kommun. 

Page 45 of 65



  

12

Figur 5. Täckningsgrad enligt socialstyrelsens kvalitetsindikatorer 2018 
januari till juni, Vaggeryds kommun. 

God Demensvård
Med hänvisning till att demensdiagnoserna ökar så behöver förvaltningen 
förstärka sin organisation kring demensvården. Förvaltningen har stöd i 
demensarbetet genom verktyget BPSD(Beteendemässiga och Psykiska Symtom 
vid Demens) men använder det inte fullt ut. Systemet kräver resurser samt 
kompetens. Patienter med BPSD finns i verksamheten och behoven hos dessa 
individer medför oftast temporära ökade bemanningsbehov. Periodvis ökad 
bemanning är ibland ett krav för att kunna upprätthålla patientsäkerhet och för 
att tillgodose patienterna god, säker och ändamålsriktig vård. Detta område 
kommer att kräva mer av vår uppmärksamhet och att investera i 
kompetensutveckling är nödvändigt. 

Basal Hygien inom Kommunal vård och omsorg och 
Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Basal hygien inom kommunal vård och omsorg
Basala hygienrutiner ska tillämpas av personal som utför vård och 
omsorgsmoment, överallt där vård och omsorg bedrivs. Detta oberoende av 
vårdgivare och vårdform och om det finns känd smitta eller inte. Detta baseras 
på Socialstyrelsens bindande föreskrift (SOSFS 2015:10) Basal hygien i 
kommunal vård och omsorg. Föreskriften förstärks och arbetsgivarens ansvar 
förtydligas i AFS 2018:4. 

Under 2019 kommer förvaltningen att rapportera in mätningar i basala hygien- 
och klädregler till smittskydd och vårdhygien. Data har ännu ej erhållits ifrån 
smittskydd och vårdhygien för första halvåret. 
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Vårdrelaterade Infektioner och riskfaktorer
Vaggeryds kommun rapporterar månadsvis till smittskydd och vårdhygien och 
erhåller därifrån sammanställda data. 

För att nå upp till vad smittskydd och Vårdhygien, som är referensenhet i 
Region Jönköping, klassificerar som ”God vårdhygienisk standard” så ingår 
utöver det verksamhetsnära kvalitetsarbetet; 

 Följsamhetsmätningar gällande Basala Hygienriktlinjer (4 ggr/år i 
Vaggeryd)

 Mätning av förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) 
månadsvis. Utförs av sjuksköterskor i Hälso- och sjukvården. 

Egenkontroll
Egenkontroll bedrivs inom vissa områden men ej över hela förvaltningen. 
Målsättningen är att skapa en egenkontrollplan och bedriva egenkontroll 
strukturerat. Detta är ett område med förbättringspotential. 

Samverkan för att förebygga vårdskador
Enligt SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3

Samverkan Regionen
KomHem-avtalet är under revidering och kommer att vara klart inför 
årskiftet18/19.
 

Avvikelser i Samverkan; Socialförvaltningen- Regionen (RJL)
GGVV har gemensamt fastställt processen för hantering av 
samverkansavvikelser mellan kommunerna och regionens sjukhus. Processen 
fungerar i dagsläget inte helt tillfredsställande, särskilt vad gäller återkoppling. 
Dock så fungerar processen avseende avvikelsehantering mellan lokala 
vårdcentraler tillfredsställande. 

Socialförvaltningen har mottagit tre avvikelser ifrån vårdcentralerna Bra Liv 
och en avvikelse ifrån vårdenhet på Regionen samt sänt 24 avvikelser till olika 
enheter/vårdcentraler i Regionen. Förändringen som skett i 
avvikelsehanteringen 2018 innebär nu att dessa avvikelser registreras i 
verksamhetssystemet och hanteras till störst del där. Avvikelser i samverkan har 
ökat sedan föregående år vilket dels kan bero på att hälso- och 
sjukvårdspersonalen skriver betydligt fler avvikelser nu än tidigare, dels på 
införandet av Cosmic Link, men det kan även visa på en ökad komplexitet i 
vårdsituationen som helhet. Hanteringen sker i händelseråd som har som syfte 
att arbeta med systematiska fel. 
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Figur 3.  Avvikelser i samverkan för GGVV januari till juni 2018.

Samverkan och Samarbete
Samverkan; Hälso- och Sjukvård
I försök att förbättra samverkan gällande hemsjukvårdspatienter så planeras nu 
regelbundet avsatt läkartid. Skillingaryd var haft läkartid under 2017, men nu 
planeras även läkartid för hemsjukvårdens patienter i Vaggeryd. Detta beräknas 
generera bättre kvalitet på vården i hemsjukvården samt att det beräknas spara 
administrativ tid. Vaggeryds kommun representerar nu även Regionens 
kommuner i länsnätverket för Patientsäkerhet samt länsnätverket för venösa 
centrala infarter. Kommunerna har tidigare ej varit representerade i den senare. 

Samverkan för ”Trygg och säker vård och omsorg” genom Cosmic 
LINK/Cosmic Messenger
Cosmic LINK hanterar den samordnade utskrivningen ifrån sluten hälso- och 
sjukvård. Processen fungerar förhållandevis tillfredsställande, dock krävs 
ytterligare tid för processen att etablera sig. Under hösten 2018 kommer LINK 
att genomgå en uppdatering vilket förväntas underlätta processen.  

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
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Beskriv hur ni fortlöpande bedömer om det finns risk för att händelser skulle 
kunna inträffa som kan medföra brister i verksamheten.
Antal inrapporterade: 0

Risk- och Händelseanalys
Enligt SOSFS 2011:9 ska förvaltningen kontinuerligt arbeta med risk- och 
händelseanalys som ett verktyg för att utveckla verksamheten som helhet. 
Systemstödet Sara är relativt nytt i förvaltningen där verksamhetsansvariga 
skall rapportera och analysera risker och åtgärder. Nedan redovisas antalet 
identifierade risker i Sara gällande socialförvaltningen. I materialet ingår även 
riskanalyser som påbörjades/identifierades under 2017 men som ännu inte 
avslutats. 
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Riskbedömningar: registrerade risker i Sara
Socialförvaltningen 2017-11 till 2018-06

Figur 6. Identifierade risker i socialförvaltningen. 

Pågående risker avslutade risker

Identifierade risker Socialförvaltningen

Incidentrapporteringar
Incidentrapporteringar (tillbud och arbetsskador) sker i systemet Lisa. Som med 
alla nya system så finns en uppstartsperiod vilket gör att det dröjer innan 
systemet kan visa en helt korrekt bild av de verkliga incidenterna men det har 
skett en klar kvalitetsökning genom registreringen. 
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Figur 8. Fördelning av rapporterade incidenter i LISA januari till juni 
2018.

Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
Beskrivning av arbetet med informationssäkerhet.

Under första halvan av 2018 har inga händelser rapporterats avseende 
informationssäkerhet. Förvaltningen har arbetat med att anpassa 
verksamheterna till GDPR vilket har genererat en kvalitetssäkring i 
dokumenthanteringen samt en ökad följsamhet till både GDPR men även till 
SOSFS 2011:9. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5
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Avvikelser
Beskrivning av hur hälso- och sjukvårdspersonalen rapporterar risker för 
vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
vårdskada. Beskrivning av hur rapporterade risker och händelser utreds, 
sammanställs, analyseras och återkopplas.

Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6
Beskrivning av hur klagomål och synpunkter, som kommer direkt till 
verksamheterna eller via Patientnämnden och Socialstyrelsen som har 
betydelse för patientsäkerheten, tas emot och utreds. Beskrivning hur inkomna 
klagomål och synpunkter sammanställs, analyseras och återkopplas.

Klagomål och synpunktshanteringen inom hälso- och sjukvården förändrades 
från 2018-01-01. Under våren har förvaltningen arbetat med att anpassa 
processen efter ny lagstiftning samt att anpassa och säkerställa att den 
kommunövergripande hanteringen överensstämmer med förvaltningens 
lagkrav. Förvaltningen särskiljer idag ej på klagomålshantering vare sig det 
gäller IFO-verksamhet eller hälso- och sjukvård. Detta för att skapa en enkelhet 
för medarbetare som berörs av flera olika typer av händelserapporteringar men 
även för att skapa en enkelhet för medborgaren som uppgiftslämnare och för de 
chefer som hanterar samtliga händelserapporteringsprocesserna. Målsättningen 
är att hålla en hög nivå på hanteringen för att skapa förtroende hos medborgare. 
Arbetet är i ett slutskede. Processen beräknas färdig för beslut av ledningsgrupp 
under hösten. 

Lex Maria
All personal som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter har skyldighet att 
rapportera händelser då en vårdskada inträffat eller förelegat risk för en 
vårdskada. Medicinskt ansvariga sjuksköterska ansvarar för att göra en 
bedömning av händelser och för att anmälan sker vid allvarlig vårdskada. 
Med allvarlig vårdskada menar lagstiftaren en skada som är bestående och 
inte ringa eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller 
avlidit. Dessa händelser ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). 
Anmälningsplikten enligt lex Maria gäller ibland även vid suicid då patienten 
haft en vårdkontakt under de sista fyra veckorna av sitt liv. Inga sådana 
händelser finns registrerade 2018.
Till Socialförvaltningen har två anmälningar gjorts gällande brister i vården.  
Händelse 2018-01-19 har Vaggeryds kommun anmält verksamheten gällande 
en allvarlig vårdskada, ett trycksår som utvecklats under vårdtiden i särskilt 
boende. 
Bristerna i det specifika fallet som helhet var omfattande. Själva uppkomsten 
av vårdskadan i sig är oklar om den orsakats av bristande omvårdnad. 
Patienten var predisponerad risken för att utveckla trycksår i samband med 
kärlsjukdom. Dock var avsaknaden och bristerna i dokumentation sådan att 
det ej kunde uteslutas att vårdgivaren orsakat trycksåret varpå bedömningen 
landade i en allvarlig vårdskada. Bristerna i dokumentationen har meddelats 
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berörda organisationer vid upprepade tillfällen för att organisationen skall dra 
lärdom av de misstag som begås. Bristerna påvisar även vikten av att 
organisationen arbetar med verifierade riskbedömningar så som Senior Alert, 
då riskbedömningar saknades helt. 
Händelse 2018-01-29 inkommer anhörig med ett klagomål till IVO gällande 
sin närståendes omvårdnad som helhet. Förvaltningen har hanterat fallet 2017-
04-05 och avslutat utredningen med bedömningen att det ej rör sig om 
vårdskada. Utredningen och ett yttrande sänds till IVO som avslutar ärendet 
med hänvisning till förvaltningens tidigare utredning och åtgärder. 

Lex Sarah
Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet inom 
Socialförvaltningen. Arbetet med Lex Sarah och personalens 
rapporteringsskyldighet regleras av Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 
2011:5 och i socialtjänstlagen och LSS. All personal som inom socialtjänstens 
verksamheter som styrs av socialtjänstlagen, LSS och socialförsäkringsbalken 
har rapporteringsskyldighet. Syftet med Socialförvaltningens utredningar är 
att kvalitetsförbättra verksamheterna. 
Socialförvaltningen har ej anmält något fall till IVO gällande Lex Sarah under 
våren. Interna utredningar har gjorts men ej av digniteten att anmäla till IVO.  
En process för Lex Sarah har utarbetats där vissa förändringar har skett. 
Processen ligger för godkännande och implementering under hösten. Syftet är 
att förenkla processen genom att visualisera den på ett sätt som gör det enkelt 
för medarbetaren att göra rätt. 

Tillsyn ifrån IVO
IVO har under våren genomfört verksamhetstillsyn inom vård- och omsorg. 
Inspektionen granskade huruvida förvaltningen fullföljt de åtgärder som 
rekommenderats av MAS under 2017 och då gällande Dnr: 2017-026 samt 
Dnr 2017-021. IVO ansåg att förvaltningen fullgjort sin skyldighet genom 
anmälan och åtgärder som redogjordes för under verksamhetsbesöket. 

Avvikelser i Magna Cura
Totalt 803
Avvikelser registreras fortsatt i verksamhetssystemet. Avvikelserna har ökat 
med 11 % jämfört med föregående delårsrapportering. Det är dock fler poster 
som igår i sammanställningen 2018 än tidigare och det är avvikelser som 
tidigare hanterats vid sidan av systemet. Ingår gör nu samverkansavvikelser 
vilket innebär att avvikelser som beror på andra vårdgivare samt avvikelser 
som noterats av andra vårdgivare ingår i den totala beräkningen vilket oftast 
rör sig om läkemedelsavvikelser eller brister i informationsöverföring. Det har 
skett en förbättring i handhavandet av systemet på alla nivåer vilket minskar 
administrationen. Avvikelserna har förändrats en aning i karaktär. Antalet 
registrerade fallrapporter har planat ut och antalet läkemedelsavvikelser ökar 
med 21 %. Antalet avvikelser gällande bemötande har ökat från 3 st. till 18 st. 
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En förändring har skett i systemet då kategorin ”övrigt” har avlägsnats som 
alternativ. Dessa avvikelser är nu istället fördelade på de andra kategorierna 
vilket kan göra att visa kategorier har ökat. Att notera är att inga avvikelser 
registrerats under rehabilitering. 
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Analys av avvikelserapportering
Fall
Antal: 418
Antalet fall har planat ut under första delen av 2018 jämfört med 421 fall 
under föregående år. Det är en marginell minskning vilket ej kan förklaras i att 
förändringar skett. Fall är en fortsatt stor del av den totala 
avvikelserapporteringen. Det finns flertalet faktorer som påverkar fallrisken 
och det finns mycket preventivt arbete att göra för att förebygga fall. 

Läkemedelsavvikelser; Läkemedelshantering 
Antal: 296
Socialnämnden och Socialförvaltningens ansvar som vårdgivare gällande 
läkemedelshantering är att tillse god säker och ändamålsenlig vård för 
kommunens invånare. Kommunens legitimerade personal skall tillse att 
Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god, 
säker och ändamålsenlig vård. Under föregående år ökade antalet 
läkemedelsavvikelser markant. Det finns en ökning även denna jämförelse. 
Dock syns en trend av att fler avvikelser som härleds till andra vårdgivare 
registrerats vilket har varit en brist tidigare. Hälso- och sjukvårdspersonalen 
har blivit bättre på att rapportera avvikelser där t.ex. sjukhusen eller 
vårdcentralen brustit i sina åtaganden gällande läkemedel och 
läkemedelslistor. Detta är positivt eftersom dessa brister hela tiden funnits 
men ej dokumenterats. Antalet glömda läkemedel är fortsatt den stora bristen. 
Under våren har utbildningsinsatser genomförts på hemtjänstens båda 
verksamheter samt att informationen även delges hälso- och sjukvården 
genom att hälso- och sjukvårdspersonalens ambition är att delta på 
samverkansmötena. Från och med 2018-01-01 förändras 
läkemedelsförfattningen och delegeringsförfattningen och kravet på 
vårdgivaren att säkerställa personalens kompetensnivå kommer att öka. Under 
hösten kommer nya riktlinjen för läkemedelshantering i Vaggeryds kommun 
att gås igenom och publiceras. Läkemedelshanteringens spelrum kommer att 
bli snävare med hänsyn till antalet avvikelser samt antalet glömda läkemedel. 
Digitala signeringslistor är i antågande men tidsplanen är där ännu oklar. 

Översikt avvikelser, klagomål och synpunkter och hjälp 
oss att bli bättre. 
Processen för klagomål och synpunkter är under arbete och väntas bli klar 
under hösten 2018. Processen har ej förändrats utan justeringen rör sig främst 
om en visualisering, tänkt att förenkla för berörda medarbetare. Det finns 
fortsatta brister då ej biståndsenheten har anammat verksamhetssystemets 
avvikelsemodul. Detta är ett område med förbättringspotential. 
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Tabell 2. Översikt; Synpunkter & klagomål samt avvikelser
Jan-Juni 
2018

2017 2016 2015

Hjälp oss att bli bättre 1 7 24 7

Lex Maria 2 3 1+1 1

Lex Sarah 2 6 4 (+ 3 HVB) 4

Tillsyn från IVO 1 1 4 N/A

Avvikelser Magna Cura 803 1437 1160 1200

Avvikelser Regionen* 24/3* 28 (17/11) 26 5

Övriga synpunkter
(mail, muntliga m.m.)

7 7 4 N/A

Barn och Unga 5 24 0 N/A
Familjerätt 4 4 2 N/A
Kontaktfam./person 0 8 0 N/A

Ek bistånd 0 2 1 N/A

*Avvikelserna ingår nu i Magna Cura.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Beskriv hur patienterna och deras närstående har erbjudits möjlighet att 
medverka i patientsäkerhetsarbetet. 
Beskriv hur samverkan sker med patienter och närstående för att förebygga 
vårdskador.

Vad tycker äldre om äldreomsorgen 2017
Undersökningen pågick till och med maj och har ej analyserats på djupet, men 
det finns vissa förändringar jämfört med föregående år. Värt att nämna är att 
hemtjänsten fortsätter att leverera gott bemötande, liksom Sörgården där 100 
% av respondenterna är nöjda med personalens bemötande jämfört med 85 % 
på Furugården och 86 % på demensenheterna. På Sörgården är 90 % 
sammantaget nöjda med sitt äldreboende och på Furugården är motsvarande 
procent 72 sammantaget nöjda. Demensenheten hade för få respondenter för 
att erhålla ett resultat.  Förvaltningen har ej aktivt arbetat med vare sig att öka 
svarsfrekvens eller analysen av resultaten. Utvecklingsmöjligheter finns. 
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Analys av delår & planering för hösten
Under hösten planeras kompetensutvecklingsdagar till samtlig personal 
gällande bland annat ämnen som palliativ vård och psykisk ohälsa hos äldre. 
Kompetensutveckling är ett steg i att öka medarbetarens tillfredsställelse i 
arbetet samt öka känslan av att kunna hantera arbetskraven. Medarbetarna är 
den som tar hand om våra patienter och brukare så att investera i dem kan 
skapa mervärde för brukare och patienter och på så vis ge nöjda ”kunder”. 
Läkemedelsgranskningen kommer att genomföras i GGVV under hösten. 
Denna egenkontroll är lagstiftad och det är därför viktigt att vi årligen 
genomför dessa för att följa upp så att planerade åtgärder verkligen utförts. 
Socialförvaltningen fick ett par anmärkningar där åtgärderna under hösten 
skall följas upp. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med Lex Sarah-
processen och även med klagomål och synpunktsprocessen. 
Med start 2019-01-01 så är förvaltningen skyldig att leverera statistik till 
Socialstyrelsen gällande vilka vårdåtgärder som utförs inom förvaltningen 
vilket innebär att alla hälso- och sjukvårdsåtgärder, s.k. KVÅ- koder 
(klassifikation av vårdåtgärder). Detta består av 10 485 olika koder som var 
och en motsvarar en vårdåtgärd. Samtliga är ej aktuella inom kommunal vård 
och omsorg och aktuellt antal är svårt att uppskatta. Dessa koder ingår i det 
nya verksamhetssystemet som levereras av Pulsen Combine. Införandet av det 
nya verksamhetssystemet beräknas påbörjas under 2019 varför förvaltningen 
inte kommer att rapportera någon statistik innan dess. Hälso- och 
sjukvårdspersonalen kommer under hösten att genomgå utbildning inför 
införandet av KVÅ då detta är nytt för de flesta medarbetare. Förvaltningen 
har dock ett gott samarbete med övriga länet och vid behov av övergripande 
utbildningsinsatser finns det gott stöd ifrån kommunal utveckling. 
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§120

Preliminär plan för sammanträden 2019 (SN 2018/134)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskottet föreslår socialnämnden att förvaltningens förslag till 
sammanträdestider godkänns.

Sammanfattning
För upprättande av en gemensam sammanträdesplan för 2019 har uppgifter begärts om 
socialnämndens sammanträden under nästa år.

Följande sammanträdesdagar föreslås:
Månad Arbetsutskott Socialnämnd

Januari 17 10 och 24

Februari 14 27 (onsdag)

Mars 14 28

April 11 25

Maj 16 29 (onsdag)

Juni 12 (onsdag) 27

Juli 4 -

Augusti 15 29

September 12 26

Oktober 10 24

November 7 21

December 5 19
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Prelimnär plan för sammanträrden

Expedieras till 
Kommunledningskontoret
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2018-09-05                 Sida 1 av 1

Dnr SN 2018/134
Socialförvaltningen

Till  Socialnämnden

Preliminär plan för sammanträden 2019

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till sammanträdestider godkänns

Sammanfattning av ärendet
För upprättande av en gemensam sammanträdesplan för 2019 har uppgifter begärts om 
socialnämndens sammanträden under nästa år.

Följande sammanträdesdagar föreslås:

                                    Arbetsutskott                            Socialnämnd 
Januari                          17                                            10 och 24
Februari                        14                                            27  (onsdag)
Mars                             14                                            28
April                             11                                            25
Maj                               16                                            29  (onsdag)
Juni                               12                                            27
Juli                                  4                                              
Augusti                         15                                            29
September                     12                                            26 
Oktober                         10                                            24
November                       7                                             21
December                        5                                            19                

Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret

Handläggare
Lotta Damberg
Socialchef
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Kontaktpolitikerdag

SN 2015/063

Page 61 of 65



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§122

Kontaktpolitikerdag

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott förslår socialnämnden att kontaktpolitikerdagen i oktober ställs 
in.

Sammanfattning
Enligt tidigare beslut ska en kontaktpolitikerdag genomföras i oktober månad. Eftersom det 
varit valår och man inte vet socialnämndens sammansättning inför nästa år föreslår 
ordföranden att kontaktpolitikerdagen i oktober ställs in.
Socialchefen förslår en utbildninsplan för ledamöter under en mandatperiod som innebär 
följande:
 
År 1 Ingen kontaktpolitikerdag - utbildning för nya ledamöter

År 2 2 kontaktpolitikerdagar

År 3 2 kontaktpolitikerdagar

År 4 1 kontaktpolitikerdag

 

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Delgivningar, meddelanden 

SN 2018/009
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Delgivningar
2018-09-27

Skrivelse, protokoll m.m. anmälda vid socialnämndens sammanträde
2018-09-27 § 

Domar
1. Kammarrättens Dom 2018-08-29 , mål nr 1871-18, överklagandet av beslut om personlig 

assistans avvisas.
2. Förvaltningsrättens Dom 2018-08-30 , mål nr 3787-18, överklagat beslut bistånd om 

ekonomiskt bistånd.
3. Förvaltningsrätten Dom 2018-09-07 , mål nr 334-18, överklagat beslut om ekonomiskt 

bistånd.
4. Förvaltningsrätten Dom 2018-09-10, mål nr 3677-18, överklagat beslut om ekonomiskt 

bistånd.
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