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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2019-03-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§37

Budget 2020 (SN 2019/008)
Beslut
Lämnad information godkänns och delges socialnämnden.
Sammanfattning
Planeringsförutsättningar (PFÖ) har skickats ut 2019-03-05 från ekonomichefen.
För socialnämndens del innebär det ett tillskott på 1 900 tkr inför 2020 enligt 
resursfördelningsmodellen samt en rättelse med minus 226 tkr. Rättelsen innebär  att 52 tkr 
flyttas avseende nattvandring till Kultur och fritidsförvaltningen samt 174 tkr för HR-
specialist till personalenheten.
Socialchefen redovisar de behov förvaltningen ser vilka även kommer att presenteras för 
budgetberedningen under morgondagens möte.
Förvaltningen gör följande prioriteringsordning: psykiatrisjuksköterska,  mobil tjänst inom 
funktionshinderomsorgen samt kompetenshöjande insatser.
Socialchefen flaggar även för ett antal riskområden som t ex brist på personal 
och specialistkompetens samt otillräckliga förutsättningar.
Under 2020 kommer även en taxa för hantering av ärenden enligt nya tobakslagen att inrättas.
 
 
 
Beslutsunderlag

 §26 Sn au  Budget 2020
 Planeringsförutsättningare inför budget 2020
 Ekonomiska utmaningar.docx(92545) (0)_TMP
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Ekonomiska utmaningar 2020 Socialnämnden

Område Behov Uppdrag Omfattning Kostnad 
tkr

Stab Drift Kompetensutve
ckling alla 
områdesgemen
samt

Medarbetare 
inom HS, FO, 
ÄO

500 Lagstiftning och 
organisatorisk och 
social arbetsmiljö 

och KF mål
Stab
ÄO

Drift Välfärdsteknik Driftkostnade
r kopplade till 
inköpt 
hårdvara

500 Organisatorisk och 
social arbetsmiljö

Lagstiftning
Politisk ambition

IFO/FO Drift FUT Personalomk
ostnader OB

150 Lagstiftning- tidig 
insats

KF mål
IFO/FO Resurs Familjecentral 100% 600 Lagstiftning

KF mål

IFO/ FO Resurs FUT, 
metodstödjare

100% 600 Organisatorisk och 
social arbetsmiljö

IFO/ FO Drift OH FO, mobil tjänst 100% 500 Lagstiftning
KF mål

ÄO Resurs Särskilt boende 
”guldkant”

200% 1000     Politisk ambition

HS Resurs PsykiatriSsk 100% 650 Rekommendation 
från SKL och 

organisatorisk och 
social arbetsmiljö

S:a 4500

Mejeriet
Område Behov Uppdrag Omfattning Kostnad 

tkr
FO Drift Resurs dag 800% 4000 Lagstiftning och 

organisatorisk och 
social arbetsmiljö 

och KF mål
ÄO Drift Resurs dag 1100% 5500 Lagstiftning och 

organisatorisk och 
social arbetsmiljö 

och KF mål
ÄO Drift Resurs Chef 100% 800 Organisatorisk och 

social arbetsmiljö
Lagstiftning

Politisk ambition
FO/ÄO Drift Natt 800% 4000 Lagstiftning- tidig 

insats
KF mål

STAB Resurs Vaktmästare 100% 500 Organisatorisk och 
social arbetsmiljö

S:a 14800
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Inledning

Vaggeryds kommuns Strategiska plan och budget för 2020-2022 är kommunfullmäktiges (KF) övergripande 
styrdokument. 

Budgeten lyfter fram de mål som är särskilt prioriterade. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande 
lagstiftning och övriga styrdokument. Syftet med att formulera mål för verksamheterna är att förtydliga 
inriktningen och ambitionsnivån för utvecklingsarbetet. De mål som KF beslutar om är viktiga för Vaggeryds 
långsiktiga utveckling. För kommunen innebär det att målen är styrande. I budgeten ges de ekonomiska 
förutsättningarna. Dessa förutsättningar anger takten i vår strävan mot att uppfylla målen. Grundläggande för en 
god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av 
ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad.

Det är i allt väsentligt nämndernas och bolagens ansvar att göra verklighet av budgetens prioriterade mål. Varje 
enskild nämnd värderar sin egen roll i arbetet med att nå intentionerna i budgeten. Med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges budget prioriterar nämnder och bolag de mål som riktats till dem från KF. Därtill finns en 
frihet att prioritera fler mål från KF eller egna mål som nämnden ser som angelägna att prioritera kommande år. 
På så sätt tydliggör nämnder och bolag innebörden av KFs politiska vilja och prioriterar sedan i förhållande till 
sina förutsättningar. 

När varje nämnd tagit beslut om budget i oktober, tar förvaltningen vid och arbetar in mål och uppdrag i sina 
verksamhetsplaner. 

Under 2020 följs budgeten upp till kommunfullmäktige per april, per augusti via delårsrapport per 31 augusti 
och genom årsredovisningen. I varje nämnd sker en kontinuerlig dialog kring mål, medel och kvalitet.

Nämnd skall, inom de mål och ramar som fastställs av KF samt gällande lagstiftning, bedriva en ändamålsenlig 
och effektiv verksamhet. KF´s budget anger de övergripande förutsättningarna för en god ekonomisk hushållning 
och nämnd skall beakta dessa förutsättningar i sin verksamhet på sådant sätt att verksamheten långsiktigt bedrivs 
ändamålsenligt och bidrar till god hushållning utifrån ett helhetsperspektiv. (Läs mer i regler och riktlinjer för 
ekonomistyrning antagen i KF den 25 juni 2018).

Dialogbaserad och samordnad budgetprocess
Kommunen samlar merparten av de budgetrelaterade ärendena till kommunens budgetprocess och dess 
budgetberedning. Skälen till detta är många, bland annat är det ett effektivt sätt då samordningen ger tidsvinster. 
Metoden skapar också delaktighet och helhetssyn. Vidare är förändringsbeslut ofta förknippat med prioriteringar 
som i många fall behöver värderas av olika aktörer utifrån olika perspektiv och inte minst helhetens 
sammantagna utmaningar. Denna samordnade budgetprocess samlar helhetens utmaningar och väger dessa mot 
varandra utifrån de ekonomiska resurser som finns tillgängliga. Processen handlar om att lyssna och 
kommunicera olika parters/verksamheters utmaningar och samtidigt skapa förståelse och ett gemensamt ansvar 
för helheten. Förutom att dialogerna i sig är viktiga, är det också viktigt att sända tydliga styrsignaler tidigt i 
processen. Politiken ger signaler om hur de ser på olika prioriteringar och nämnderna och förvaltningarna får
möjlighet att skicka signaler om de långsiktiga behoven av resurser och verksamhetsprioriteringar. På så sätt 
ökar förutsättningarna för att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt.
Tydliga riktlinjer och anvisningar tillsammans med tidiga planeringsförutsättningar ger stabilitet och är en 
central framgångsfaktor i god ekonomisk hushållning. Beslut som innebär en ekonomisk påverkan ska alltid 
bygga på en analys, vidare måste finansiering finnas i beslutsunderlag som får ekonomiska effekter.
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Direktiv och förutsättningar 

Budgetramarna kommer att fastställas av kommunfullmäktige den 24 juni 2019. Skattesats, resultatmål, 
investeringsbudget samt den övergripande delen av budget och verksamhetsplan fastställs vid detta 
sammanträde. 

Budgeten är en förändringsbudget vilket innebär att detaljplaneringen i förvaltningen kan påbörjas redan i mars 
avseende kommande år utifrån detta direktivs beräkningsramar. Politiska satsningar kompletteras ramarna i juni. 
Syftet med en tidig start av detaljbudgetarbetet är flera, bland annat kan ett mer noggrant värderings- och 
prioriteringsarbete genomföras utifrån tilldelade resurser, vilket ger ett mer genomarbetat beslutsunderlag att ta 
ställning till i nämnderna vid beslutssammanträdet i oktober. 

Ramar och finansiella förutsättningar 

Härledning av PFÖ-ramar 2020 ”steg för steg”

Verksamhetsområde Budget
2019

Resurs-
fördelning

Central 
lönepott 
(2,5 %)

Struktur-
förändring

Kapital 
tjänst

Politiska 
prioriteringar

ökade 
resurser

Politiska 
prioriteringar

minskade 
resurser

Rättelser Krav 
effektivitet

PFÖ
2020

Valnämnd 300 0 0 -275 25

Revisionsnämnd 750 0 0 750

Överförmyndare 800 0 0 800

Kommunstyrelsen 59 439 0 50 900 899 61 288

Försörjningsstöd 8 200 20 0 -920 7 300

Räddningstjänst 11 501 0 0 11 501

Teknisk nämnd 28 959 441 0 29 400

Elverksstyrelse -2 000 0 0 -2 000

Miljö- och byggnämnd 5 863 0 0 5 863

Barn och 
utbildningsnämnd

381 308
3 465 1 650 -819 385 604

Kultur och 
fritidsnämnd

30 807
0 0 146 30 953

Socialnämnd 243 014 1 900 0 -226 244 688

Central lönepott 14 817 0 15 200 0 30 017

Central kap.tjänst pott 0 5 000 5 000

Finansförvaltning 1 943 0 0 1 943

S:a PFÖ-ramar: 785 701 5 826 15 200 1 700 5 000 900 -1 195 0 0 813 132

Not: PFÖ-ramarna 2020 är en planeringsförutsättning för nämnderna. Definitiva ramar fastställs av KF den 24 juni 2019. Resursfördelningsmodeller har beräknat 
de olika beloppen i kolumn ovan med samma namn. Central lönepott är beräknad utifrån en preliminär procentsats om 2,5 % på prognostiserad lönesumma (15,2 
mnkr). Strukturförändringar avser statliga pengar för KS (50 tkr) ”Analys i översiktsplaner – klimatanalys”, och för BUN flera statliga medel Obligatorisk 
lovskola fyra veckor årskurs 6 till 9 (482 tkr), Utökning av undervisningstiden i lågstadiet med en timma per dag (1 240 tkr), Befattningsutbildning för rektorer 
(10 tkr), Läroplans- och skollagsförändringar (- 43 tkr), Nyanlända elever i grundskolan (- 43 tkr). Kapitaltjänstkostnader ska täcka ökningen av driftskostnader 
för den ökade investeringsvolymen (5 000 tkr). Politiska prioriteringar 900 tkr för KS avser ombudgetering från försörjningsstöd till KS enligt 
handlingsplan.(posten är osäker och förutsätter politiskt beslut). Motsvarande post finns på försörjningsstödet. Valnämnd har inga val under 2020 och budgeten 
minskas med 275 tkr till 25 tkr. Ett antal rättelser mellan nämnder justeras i kolumnen ”Rättelser”. 

Investeringar
Nämnderna ska till budgetberedningen vid dialogerna i mars ta fram förslag på omdisponeringar, nyinvesteringar 
och/eller tilläggsäskanden för budgetåret 2020 och plan för åren 2021-2022. Utgiftstaket för mandatperioden 
2019 – 2022 är beslutad till 338 mnkr i den skattefinansierade verksamheten (se programbudget 2019 sid 4 punkt 
3 stycke 3.). I programbudget 2019 har hela utrymmet tagits i anspråk vilket innebär att nya investeringar 
behöver ställas mot tidigare beslutade investeringar. I nämndens underlag ska därför eventuella tilläggsäskanden 

Page 8 of 70



PFÖ 2020

4

i investeringsbudgeten från nämnden också innehålla en prioritering av vilken annan investering som kan tas bort 
i syfte att finansiera det nya förslaget.   

Kapitalkostnader 
Efter att en investering är genomförd uppstår en kapitalkostnad i driftsbudgeten. Eftersom kommunen under flera 
år kommer att ha en hög investeringstakt är det viktigt att denna kostnad beaktas i beredning av en investering i 
budgetprocessen. Kapitalkostnaden består av avskrivning och intern ränta. I Vaggeryds kommun sker 
ramjustering året efter investeringsåret utifrån faktiskt utfall. Det betyder att avslutade investeringar 2020 
debiteras kapitaltjänstkostnad 2021. Dessa kostnader fördelas under våren årligen både som utfall och som 
budget. Detta görs på id-nivå. För 2020 är intern räntan 1,5 %. Inom avgiftsfinansierade verksamheter såsom 
Vatten och Avlopp är internräntesatsen samma som för den skattefinansierade verksamheten. 
Komponentavskrivning tillämpas från och med 2014 i kommunen. Vissa större anläggningar har 
komponentuppdelats längre bak i tiden. Ekonomienheten är tillgänglig för att ge stöd till nämnderna i dessa 
beräkningar.

Intern hyresuppräkning 
Alla lokalförhyrningar och tjänster som hanteras av fastighetsenheten regleras i enlighet med ingångna 
internhyresavtal för 2020. Retroaktiv hyreshöjning för eventuella år då höjning ej gjorts får inte förekomma. 

Personalkostnader 
Utrymme för beräknad löneökning är budgeterad centralt under finansförvaltningen och fördelas till respektive 
nämnd när löneöversynen är klar. Personalenheten lämnar underlag till ekonomienheten som beräknar 
kompensationen på id-nivå till nämnderna. Kostnadsökningen är beräknad till 2,5 %, vilket innefattar 
löneökning, löneglidning och kvalitetsökningar. Nivån är föremål för politiska överväganden under våren och 
kan justeras. Detta påverkar inte verksamhetens ramar då beloppet avsätts centralt i en lönepott initialt. 
Avvikelse kan förekomma för specifika grupper och även avtalstider kan variera för de olika fackförbunden. 

Sveriges kommuner och landsting (SKLs) rekommendation för personalomkostnader (PO-pålägg) innebär att vi 
använder 39,5 % i vår budgetering av personal.  

Inflation 
Inflationen enligt SKL cirkulär 19:06 beräknas till 2,1 %. Kraftiga avvikelser kan förekomma avseende specifika 
varor och tjänster. Förvaltningen ska i sin detaljbudgetering arbeta in realistiska uppskattningar av sina 
kostnadsökningar. Ingen kompensation ges i budgetramen. 

Intäkterna
Taxor och avgifter beslutas under hösten. Lagen säger att taxor och avgifter i grunden ska baseras på 
självkostnadsprincipen. 

För de taxor och avgifter som måste fastställas av fullmäktige ska nämnderna senast i september ta beslut och 
därefter skicka in underlag till ekonomienheten för sammanställning till ksau, ks och kommunfullmäktige. 

Nämnderna ska aktivt söka möjligheter till ökad intäktsfinansiering samt eventuellt verksamhetsfrämjande 
projekt som kan finansieras via statsbidrag, EU-medel eller andra bidrag. 

Volymförändringar - resursfördelningsmodeller
Olika resursfördelningsmodeller anpassar de ekonomiska ramarna för förskola, förskoleklass, fritidshem,
grundskola, gymnasieutbildning, äldreomsorg (hemtjänst). Förändringar i lokalkostnader samt kapitaltjänst ingår 
inte i modellen. Faktiskt antal invånare i Vaggeryd den 31 december 2018 är utgångspunkten i befolknings-
prognosen för 2020-2025. Utfallet kompletteras med den förväntade befolkningsutvecklingen. Ingen avstämning 
sker under aktuellt år, utan avvikelser mot befolkningsvariabeln förklaras i den ekonomiska uppföljningen samt i 
årsredovisning. Den kortsiktiga prognosen för aktuellt budgetår ändras endast om bedömningen ändras markant 
jämfört det underlag som använts i PFÖ-ramen i mars. Kommunens befolkningsprognos används för mer 
långsiktiga bedömningar kopplat till samhällsutvecklingen. Prognosen kan justeras under våren. Det betyder att 
nämndernas planeringsförutsättningar kan ändras för 2020 om stora avvikelser bedöms bli troliga. 
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Modellen inom äldreomsorgen bygger på antalet invånare 80 år och äldre. Samma princip avseende mättidpunkt
som ovan modell inom BUN. Det totala antalet invånare 80 år och äldre reduceras med antalet redovisade platser
inom särskilda boenden i årsredovisningen. Nyttjandegraden av hemtjänst beräknas därefter genom att dividera
antalet redovisade brukare i hemtjänst med antalet 80 år och äldre efter att minskning gjorts med aktuella SÄBO
platser. I årsredovisningen hämtas verksamhetsnyckeltal för antal personer som utnyttjar hemtjänst. Likaså
hämtas kostnaden per brukare i hemtjänsten.

Modellen inom Individ och familjeomsorg utgår ifrån antalet invånare totalt i Vaggeryd och 110 % av
standardkostnaden som ingår i statens kostnadsutjämningssystem. Initialt beräknas skillnaden mellan den nya
och den gamla standardkostnaden vilken därefter divideras med antalet invånare aktuellt budgetår. 

Samma principer gäller för beräkning av befolkning som i tidigare modeller. Av resultatet tilldelas 75 procent 
IFO inom Socialnämnden och resterande 25 procent försörjningsstöd inom Kommunstyrelsen.

Strukturförändringar 
Förändringar i lagar och regler som föranlett ökningar eller minskningar i respektive nämnds ram. Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) bevakar åt kommunen att den så kallade finansieringsprincipen upprätthålls 
mellan stat och kommun när lagar och regler förändras och bedöms bli kostnadsdrivande för kommunsektorn. 
Kommunen justerar enbart i de fall SKL kan skickliggöra effekt åt kommunen i annat fall görs inga justeringar 
kopplat till nya lagar och regler i nämndernas ramar. 

Under strukturförändringar hanteras eventuella omvärldsfaktorer som föranlett ramjustering. En kraftig låg- eller 
högkonjunktur som exempelvis påverkar försörjningsstödsnivån justeras av budgetberedningen i denna kolumn. 

Här fördelas också specialdestinerade statsbidrag vidare till utförarnämnd, i de fall staten fördelat statsbidraget
till Vaggeryd via det generella statsbidragssystemet. De statsbidrag som utgår till kommunerna har olika 
konstruktion. Vissa specifika statsbidrag ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och ligger i de 
generella statsbidragen, men de flesta är riktade och kan sökas i särskild ordning. Dessa sökbara statsbidrag är 
ofta kopplade till att kommunen ska påvisa att man haft en kostnad eller utfört en prestation. Information om 
statens motiv och intentioner med dessa statsbidrag presenteras oftast i samband med vår och eller 
budgetpropositionen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) informerar också löpande om dessa statsbidrag i 
sina cirkulär. Det åligger varje nämnd att bevaka och söka dessa bidrag. 

Politiska beslut ökade/minskade resurser
Politiska satsningar framgår i respektive nämnds verksamhetsberättelse som är placerad i slutet på Strategisk 
plan och budget 2020 som beslutas i kommunfullmäktige i juni. Riktade medel kopplat till ökad måluppfyllelse 
destineras i kolumnerna ”Politik – ökade resurser”, ”Politik – minskade resurser” i tabell i Strategisk plan och 
budget 2020 med namnet Tabell: Årets fördelning av budgetmedel – ”steg för steg”.

Rättelser 
I denna kolumn, i ”steg för steg” redovisas kostnader för vilka ramtilldelning skett i tidigare budgetar men där 
medel av organisatoriska skäl flyttas mellan nämnder. Ex: En verksamhet omorganiseras från nämnd X till 
nämnd Y och medför att medel ska beräknas och flyttas över till nämnd Y. Likaså kan en temporär uppkommen 
och beslutad kostnad under år 1 som fördelats mellan berörda nämnder med hjälp av bokföringsorder eller 
liknande placeras hos en av kommunens nämnder och i denna kolumn fördelas budgetmedlen från övriga 
nämnder till den ansvariga nämnden. Ex: Nattvandringar i samhället.  

Arbetsplanering 
Arbetsgången i den centrala budgetprocessen beskrivs mera utförligt längre fram i denna handling. Förutom 
moment som lagts fast i tidplanen är målsättningen att fortlöpande följa upp arbetet genom träffar och 
avstämning mellan olika grupperingar – såsom KS, nämnder, ledningsgrupp och ekonomer. Respektive nämnd 
ansvarar för upplägget av den interna arbetsprocessen. Om avstämning och samråd ska kunna genomföras 
fortlöpande fordras det att nämnderna har en viss synkronisering av sina interna tidplaner. Förvaltningschef 
lyfter in ärenden som påverkar andra nämnder eller är av principiell beskaffenhet eller av större vikt i 
kommundirektörens ledningsgrupp. Dessa ärenden bör kommuniceras med ekonomichef inför mötet. 
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Budgetprinciper

Drift
Nämnderna erhåller sina anslag i form av kommunbidrag per nämnd. Varje nämnd fördelar sedan dessa anslag 
utifrån sina principer till organisationens kostnadsenheter, men också mellan de olika programområdena.  

Programområden är olika verksamhetsområden (ex: förskoleverksamhet, särskilda boenden inom äldreomsorgen, 
turism osv.) Nämnden fördelar nämndens hela ekonomiska ram på dessa programområden. Detta sker under 
hösten och sammanfattas i den så kallade programbudgeten. Nämnderna ansvarar för samtliga kostnadsslag inom 
sin ram. Nämnderna äger rätt att under året göra omdisponeringar inom ett programområde men inte mellan 
programområden utan justeringar görs i budgetarbetet inför varje nytt budgetår. Politiska satsningar inom ett 
programområde ska prioriteras och får inte omdisponeras för andra ändamål. 

De enheter som inte uppbär något kommunbidrag finansierar sina verksamheter med externa och interna intäkter. 

Investeringar
Grundregeln är att investeringsbudgeten är beslutad på id nivå, vilket innebär att nämnden inte kan disponera om 
mellan id utan att detta först har beslutats av kommunfullmäktige och att det i samband med ett sådant beslut 
klart framgår om det påverkar driftskostnaderna. För självfinansierade investeringar äger nämnden rätt att fritt 
disponera medlen inom sitt verksamhetsområde. Självfinansierade investeringar avser investeringsanslag som 
nämnden förfogar över under året för inköp av inventarier och mindre
investeringar. 

Exploateringsinvesteringar hanteras enligt riktlinjer för exploateringsredovisning. Med exploateringsverksamhet 
avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för bostads- och industriändamål.

För investeringar som beslutats av kommunfullmäktige gäller att kommunstyrelsen har rätt att besluta om 
omprioriteringar av investeringar inom totalramen med 4 mnkr årligen samt att löpande återrapportera besluten 
till kommunfullmäktige. Detta gäller omdisponeringar inom en nämnd och under förutsättning att det ryms inom 
nämndens totala budgetanslag. (se mer utförlig ”Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning”).

Ombudgeteringar mellan nämnder exempelvis mellan KS och Teknisk nämnd krävwe beslut i 
kommunfullmäktige. Detta samlas ihop inom ramen för Strategisk plan och budget som beslutas i juni och/eller 
inom ramen för programbudgeten som beslutas i november i kommunfullmäktige. Akuta ärenden hanteras i den 
ordinarie politiska processen enligt regler och riktlinjer för ekonomistyrning antagen i KF juni 2018. Dessa 
ärenden ska beredas med ekonomichef på tjänstemannanivå oavsett nämnd. 

Mer om ombudgetering av investeringar finns i dokumentet ”Riktlinjer för investeringars hantering och 
redovisning”. Ombudgetering av investeringar mellan olika år hanteras i budgethandlingen som beslutas i juni 
årligen eller inom ramen för programbudgeten som beslutas i november. Ombudgetering sker på id nivå, med 
undantag av exploateringsinvesteringarna. Överskott på ett id kan inte överföras till annat id. Överskott kan 
emellertid föreslås som finansiering i en situation där finansiering saknas. Förutsättningarna för omdisponering 
av medel inom beslutad investeringsram ska alltid undersökas innan ärende om tilläggsanslag föreslås.

Alla budgetärenden ska beredas med ekonomichef så att underlaget till politiken håller de krav som krävs 

Ändamålsenlig och effektiv verksamhet 
Analys av följsamheten för god ekonomisk hushållning sker både kontinuerligt när nyckeltal och indikatorer 
publiceras men också inom ramen för den ordinarie budget- och uppföljningsprocessen samt i årsredovisningen. 
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav på att 
resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta krävs en 
ändamålsenlig styrning, där man kontinuerligt följer upp utvecklingen av både verksamhet och effektivitet.
Vaggeryds kommuns bästa är överordnat enskilda verksamheters och bolags behov och önskemål. Detta innebär 
att koncernnyttan ska beaktas vid varje form av beslut i dialog med berörda enheter/nämnder/bolag både när det 
gäller frågor om ekonomi och verksamhet. Bolagens styrning och villkor framgår av respektive bolags 
ägardirektiv. 
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Tidplan för arbetet 2019 avseende budget 
2020

Strategisk utvecklingsdag 
Datum: 2019-01-31
Tid: Heldag
Plats: Danslokalen Skillingehus

Budgetberedning nr 6
Datum: 2019-02-21
Tid: 08:30 – 12.00
Plats: Nämndsalen

Boksluts- och analysdag
Datum: 2019-02-28
Tid: Heldag
Plats: Tallnäs 
Närvarande: Budgetberedning + nämnder/styrelse (ordförande, 
vice ordförande och förvaltningschef/VD), nyckelpersoner (ekonomer och HR-specialist).

Hålltider 2019-02-28 
08.30 – 09.00 Inledning 
09.00 – 09.45 Socialnämnden
09.45 – 10.00 Kaffe och fralla
10.00 – 10.45 Barn och utbildningsnämnden
10:45 – 11.15 Kommunstyrelsen 
11:15 – 11.45 Tekniskt utskott 
11.45 – 12.00 Miljö och byggnämnden
12:00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.30 Kultur och fritidsnämnd
13.30 – 13.45 Räddningstjänsten
13.45 – 14.15 VSBO
14.15 – 14.45 VEAB med Elverket
14.45 – 15.15 Kaffe och kaka
15.15 – 16.15 Redovisning av nyckeltal kopplat till effektivitet och HR-nyckeltal. 
16.15 – 16.30 Sammanfattning och avslutning
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Budgetdialog budgetberedning och nämnderna
Datum: 2019-03-14 – 2019-03-15
Tid: 08.30 – 17.00
Plats: Nämndsalen
Närvarande: Budgetberedning + nämnder/styrelse (ordförande, vice ordförande och förvaltningschef/VD)

Hålltider 2019-03-14
08.30 – 09.30 Inledning
09.30 – 10.00 Kaffe och fralla
10.00 – 11.15 Övergripande investeringar
11.15 – 12.15 Kommunstyrelsen 
12.15 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.00 Övergripande investeringar 
14.00 – 14.30 Elverket
14.30 – 15.00 Övergripande riskanalys (Annika/Jörgen) 
15.00 – 15.15 Kaffe och kaka
15.00 – 17.00 KF mål 2020 och framåt   

Hålltider 2019-03-15
08.30 – 10.00 Socialnämnden
10.00 – 10.30 Kaffe och fralla
10.30 – 12.00 Teknisk verksamhet
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Kultur och fritidsnämnden
14.00 – 16.00 Barn och utbildningsnämnden
16.00 – 16.30 Sammanfattning av avslutning

Nämnderna kommenterar sina ramar vid de avslutande budgetdialogerna den 24 april och för BUN och 
SOC den 9 Maj. Elverket har enbart dialog den 14 maj med budgetberedningen. 

Budgetberedning nr 7
Datum: 2019-04-04
Tid: 08:30 – 12.00
Plats: Nämndsalen
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Budgetdialog nr 2 budgetberedning och nämnderna
Datum: 2019-04-24
Tid: Kallelse kommer, specifik tid för varje nämnd
Plats: Nämndsalen
Närvarande: Budgetberedning + nämnder/styrelse (ordförande, 
vice ordförande + förvaltningschef/VD) 

Hålltider 2019-04-24 
08.30 – 08.45  Inledning 
08.45 – 09.45  Tekniskt utskott
09.45 – 10.00  Kaffe och fralla
10.00 – 11.00  Kultur och fritidsnämnd
11:00 – 12.00  Kommunstyrelsen 
12:00 – 13.15  Lunch
13:15 – 14.00  Miljö och byggnämnden 
14.00 – 14.45  Räddningstjänsten
14.45 – 15.15  Kaffe och kaka
15.15 – 16.00  KF Mål 2020 och framåt
16.00 – 16.30  Sammanfattning och avslutning

Budgetdialog nr 2 fortsättning budgetberedning och nämnderna
Datum: 2019-05-09
Tid: Kallelse kommer, specifik tid för varje nämnd
Plats: Nämndsalen
Närvarande: Budgetberedning + nämnder/styrelse (ordförande, vice ordförande + förvaltningschef/VD)
Syfte: Nämnder och styrelse kommenterar förslag till budget 2020.

Hålltider 2019-05-09 
08.30 – 10.00  Socialnämnden
10.00 – 10.15  Kaffe och fralla
10.15 – 11.45  Barn och utbildningsnämnden
11.45 – 12.00  Skatteunderlagsprognos ekonomiska förutsättningar (Jörgen)
12.00 – 12.15  Sammanfattning och avslutning

Budgetdagar för budgetberedningen 
Datum: 2019-05-15-16
Tid: Heldagar
Plats: Internat, Ekonomichef anordnar.

Strategisk plan och budget 2020-2022 i KS
Datum: 2019-06-04

Strategisk plan och budget 2020-2022 i KF
Datum: 2019-06-24
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Nämndsmaterial

Anvisningar och powerpointmaterial skickas ut till nämnderna inför: 

- Strategiska utvecklingsdagar
- Boksluts- och analysdag samt 
- Budgetdialog nr 1. 

Utöver dessa kommungemensamma mallar kompletterar nämnderna med egna bilder och underlag om behov 
föreligger. 

I detta utskick till nämnderna ingår i bilaga mall för arbetet med budget 2020. (se nedan utkast ex BUN). 

Nedan material ska inlämnas till kommunledningskontorets ekonomienhet senast tisdag 14 Maj kl. 12.00. 
Underlagen kan justeras, likaså de ekonomiska ramarna utifrån den politiska viljan. Målet är att beredningen är 
klar måndag den 20 maj. Därefter ställs budgethandlingen samman inför politisk beslutsprocess samt samverkan 
med de fackliga organisationerna. 

Materialet/mallen nedan utgör underlag till budgetberedning i respektive nämnd samt ingår Strategisk plan och 
budget 2020-2022 som beslutas i kommunfullmäktige i juni årligen. 

Page 15 of 70



PFÖ 2020

11

Sammanfattning

Det ekonomiska utrymmet för ytterligare medelstilldelning är i dagsläget mycket begränsat. Verksamheterna 
uppdras därför att se över vilka möjligheter som finns till förändring, omprioriteringar, översyn av intäkter och 
kostnader inom sitt ansvarsområde så att tilldelade ramar håller. 

Det ska understrykas att omprövning av här angivna ekonomiska förutsättningar och planeringsramar kan bli 
nödvändiga under hösten om kommande skatteprognoser, regeringens budgetproposition mm föranleder detta.

Anvisningar
Ni har sedan tidigare fått mail (utskick) med PowerPoint bilder bilagda. En genomgång av dessa bilder har gjorts 
på ledningsgruppen den 26 februari. Använd dessa bilder som ett stöd vid budgetdialogerna. Vid frågor kontakta 
Jörgen Hansson tel. 8104. Vid frågor kopplat till mål och indikatorer m.m. Camilla 8122

Bilderna inför budgetdialog den 14 och 15 mars skickas till jorgen.hansson@vaggeryd.se senast tisdag 12 mars 
kl. 12.00. Era preliminära underlag tas upp på kommunens ledningsgrupp måndag den 11 mars. Ekonomichef 
arkiverar och delar era underlag till budgetberedningen.  

Till dialogen den 9/5 skickas underlag tisdag den 7/5 kl. 12.00. 

Investeringar
Teknisk förvaltning som ansvarar för merparten av kommunens investeringsprojekt använder vedertagen excel 
fil (vi har dialog). De större projekten lyfter ni med stöd av powerpoint-bild (se bilder inför budgetdialog nr 1). 
Det ska framgå om en investering är en s.k. nyinvestering. Markera nyinvestering. 

Övriga förvaltningar använder utskickad anvisning, där en av PowerPoint bilderna avser investeringar. 

Budgethälsningar!
Jörgen Hansson, ekonomichef
jorgen.hansson@vaggeryd.se
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Bilaga: Socialnämnden
Ordförande: Ann-Catrin Löfstedt (M)
Förvaltningschef: Lotta Damberg
Antalet årsarbetare: 474 

Socialnämndens övergripande mål är att på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska 
och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Varje kommun svarar för 
social- tjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och 
den hjälp de behöver. Socialnämnden svarar för individ- och familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg.

Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, att medverka 
i samhällsplaneringen och att i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda 
främja goda miljöer i kommunen. Vidare ska socialtjänsten svara för uppsökande verksamhet, service, 
upplysningar, råd, stöd och vård till de som behöver detta.

PFÖ 2020 Bokslut 
2018

Budget 
2018

Programbudget 
2019

PFÖ 2020

Driftsram (nettokostnad) 245 565 245 654 243 014 244 688

Ingående resultatfond Bokslut 
2016

Bokslut 
2017

Bokslut
2018

Socialnämnden -49,6 -46,2 -49,1
Ensamkommande barn 6,6 9,7 7,0

Not: Rättelse: Finansieringen av ”Nattvandring” ombudgeteras till Kultur och fritid med 146 tkr. Av de 146 tkr finansierar BUN 80 tkr, SN 
52 tkr, KS 14 tkr och KoF. Finansiering av HR-specialist ombudgeteras till KS, personalenheten med 174 tkr från SN. 

PFÖ 2020 Härledning ram, tkr Budget 2019: 243 014: 

Resursfördelningsmodell + 1 900

Lönekompensation (Central lönepott) fördelas under våren efter slutna avtal

Specialdestinerade statsbidrag som hamnat i påsen:

Kapitaltjänst förändring mot föregående år (justeras våren 2019)

Politiska prioriteringar 

Rättelser -226

Krav effektivitet 0 % (i nuläget – politiskt ställningstagande våren 2019)

PFÖ 2020 244 688
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Politisk kommentar till ekonomisk fördelning 

Här skriver femklövern förklaring på den ekonomiska fördelningen för budgetåret 2020. 

Framåtblick

Verksamhet stab 
Digital utveckling och välfärdsteknologi 
Den Nationella e-hälsostrategin som är antagen av kommunen, är vägledande inom kommunens IT utveckling. 
Socialnämnden har om resurser tillförsäkras att ta fram en strategisk plan för utveckling och genomförande av 
digitalisering bl.a. för att möta framtidens bemanningssvårigheter. 
Nytt verksamhetssystem 
2018 påbörjas införandet av nytt verksamhetssystem för handläggning och dokumentation. Införandet planeras 
pågå även under 2019 arbetet kommer att kräva en projektanställd administratör för att organisera införandet. 
Kvalitetsarbete 
Socialförvaltningens kvalitetsarbete s.k. förbättringsresan framöver kommer att fokusera på chefernas 
förutsättningar för att bedriva kvalitets och utvecklingsarbete under 2019. 

Verksamhet Myndighet
Trygg och säker utskrivning 
1 januari 2018 trädde Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Lagen 
innefattar såväl barn som äldre och som är behov av samverkan mellan region och kommun. Under 2019 
kommer arbetet inriktas på att säkerställa att beslutade processer efterföljs. 
Barn och unga 
Socialnämndens inriktning är att arbeta med förebyggande, tidiga och främjande insatser för målgruppen barn 
och unga. Inriktningen är viktig för att bryta trenden av senare års utveckling av myndighetens utövning av 
tvångslagstiftning och allt fler institutionsplaceringar inom området. 
Missbruk och beroende 
Socialnämnden behöver verka för att finna bostadslösningar för målgruppen och genom detta öka möjligheten 
till behandling på hemmaplan samt minska institutionsplaceringar. 
Funktionshinderomsorg
Inriktning är att säkerställa goda levnadsvillkor utifrån gällande lagstiftning. Socialnämnden har att under året 
kvalitetssäkra processer och optimera riktlinjer och rutiner. Driftform för personlig assistans beslutas under höst 
2019.

Verksamhet Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård 
Äldreomsorg 
Byggnation av kommunens nya vård och omsorgsboende och trygghetsboende Mejeriet är planerat att stå färdigt 
under våren 2020. Sociala träffpunkter behöver i större utsträckning riktas in på att genomföras i samverkan med 
aktörer i samhället. 

Verksamhet individ och familjeomsorg/ Funktionshinderomsorg 
Öppenvård Barn och unga 
Utvecklande av stöd till barn-unga och familj i linje med förebyggande tidiga och främjande insatser.
Funktionshinderomsorg
Genomlysning av behov och planering av bostadsutveckling inom LSS-Området.
Fortsatt utveckling av insats daglig sysselsättning. 
Ensamkommande barn
Ett fåtal barn anländer som ensamkommande barn och fortsatt avveckling av verksamheter för målgruppen är att 
vänta under 2019.

Jämförelsetal
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Bokslut 

2018
Budget

2019
Budget

2020
Nettokostnad/invånare, kr 16 054 17 426 17 565 17 383
Nettokostnadsutveckling, % -3,9 % 8,5 % 0,8 % -1,0 %
Andel av kommunens nettodriftskostnad, % 32,5 % 32,9 % 32,0 % 30,9 %
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2019-02-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§26

Budget 2020 (SN 2019/008)
Sammanfattning
Verksamhetscheferna (Maria Nordgren, myndighetschef, Liv Svensson, äldreomsorg, Tomas 
Dalteg, Stab samt Jessika Holmkvist, FO/IFO presenterar sin verksamhet och det behov de ser 
inför budgetåret 2020.
Arbetsutskottet för en dialog med tjänstemännen och lämnar sina synpunkter på 
förslagen.  Förvaltningen presenterar en sammanställning av behoven inför 2020 till 
arbetsutskottet i mars månad 2019.
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Patientsäkerhetsberättelse 2018

SN 2019/050
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2019-03-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§33

Patientsäkerhetsberättelse 2018 (SN 2019/050)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att patientsäkerhetsberättelsen 
2018 godkänns och läggs till handlingarna.
 
Sammanfattning
Sedan 1 januari 2011 ska varje vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I den ska det 
framgå vilket patientsäkerhetsarbete som bedrivits föregående år och vilka åtgärder som 
vidtagits och vilka resultat som uppnåtts. Den skall även innehålla mål och strategier för 
kommande år. Socialförvaltningen redogör i samma skrivelse för årets sammanställda 
avvikelser samt för årets kvalitetsarbete.
Caroline Lundgren, MAS redovisar och kommenterar året patientsäkerhetsberättelse.
 
Beslutsunderlag

 Förvaltningens förslag till beslut
 Patientsäkerhetsberättelse 2018
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-03-06                 Sida 1 av 1

Dnr SN 2019/050
Socialförvaltningen

Till  Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2018

Förslag till beslut
Patientsäkerhetsberättelsen 2018 redovisas och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 1 januari 2011 ska varje vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I den ska det 
framgå vilket patientsäkerhetsarbete som bedrivits föregående år och vilka åtgärder som vidtagits 
och vilka resultat som uppnåtts. Den skall även innehålla mål och strategier för kommande år. 
Socialförvaltningen redogör i samma skrivelse för årets sammanställda avvikelser samt för årets 
kvalitetsarbete.

Ärende
Patientsäkerhetslagen innehåller bl.a. vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete, behörighetsfrågor och skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen. 
Patientsäkerhetsberättelsen som beskriver hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 
föregående kalenderår ska upprättas senast den 1 mars varje år. I patientsäkerhetsberättelsen 2018 
redovisas Socialförvaltningens patientsäkerhetsarbete samt hur visst kvalitetsarbete bedrivits 
under 2018. Här redovisas uppföljning av föregående års fokusområden men även hur 
Socialförvaltningen arbetet med ledningssystemets huvudområden genom t.ex. verksamhetsnära 
kvalitetsarbete och  egenkontroll fortlöper.   

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till. Om ej aktuellt lämnas tomt.

Handläggare

Caroline Lundgren
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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SAMMANFATTNING 
Socialförvaltningen redovisar en årsavstämning 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 kan variera 

beroende på vilka aktiviteter som pågått under året. 

I januari 2018 trädde Lagen om samverkan vid utskrivning ifrån sluten hälso- och sjukvård i kraft. Det 

innebär att Jönköpings län nu arbetat enligt ny lagstiftning i ett års tid. Övergången har inneburit ett 

flertal utmaningar, i vilket de flesta uppkomna avvikelserna har drabbat organisationen men inte 

patienterna. En förskjutning av vård och omsorg håller på att ske. Kraven på medicinsk kompetens ökar 

inom förvaltningens verksamheter. Förvaltningen har svarat på det ökade kompetenskravet under året 

och planering fortgår för att kunna möta det framtida behovet. 

Antalet identifierade risker och avvikelser ökar både med ökad rapportering och med faktiska 

avvikelser. Antalet anmälningar till IVO ligger på stabil nivå i förhållande till övriga kommuner och vår 

egen nivå. Verksamheten är välfungerande i detta avseende. Interventioner gällande avvikelser är 

planerade. Antalet läkemedelsavvikelser är fortsatt stigande medan antalet fallrapporter förhåller sig 

relativt oförändrat. Dock ses en ökning gällande avvikelser inom områdena dokumentation och 

avvikelser i samverkan. Den sistnämnda kan relateras till den nya utskrivningsprocessen och ökad 

rapportering från hälso- och sjukvården. 

Förvaltningen arbetar löpande och systematiskt med risk- och konsekvensanalyser gällande risker i 

arbetsmiljön, vilket  är sammanlänkat med patientsäkerhet. Arbetet med ledningssystemet fortlöper 

liksom planering och införande av ett nytt verksamhetssystem. Båda projekten är omfattande och 

resurskrävande men går hand i hand Förvaltningen har under året vidgat egenkontrollen och kan 

således redovisa ytterligare parametrar. Området smittskydd och vårdhygien uppvisar goda resultat 

liksom nationella brukarundersökningen inom funktionhinderomsorgen som uppvisat ett högt 

deltagarantal. Utmaningen kvarstår inom området kompetensförsörjning. Tillgången av arbetskraft är 

mindre än förväntat behov samtidigt som mer komplicerade och avancerade uppgifter skall utföras 

inom förvaltningens ansvarsområden. Förvaltningen arbetar aktivt med kompetensförsörjning och 

behöver löpande kompetensutveckla befintlig personal för att kunna möta invånarnas behov i 

framtiden.   
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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 ges möjlighet att utföra sitt arbete under sådana 

förutsättningar att en trygg och säker vård och omsorg kan ges av god kvalitet. 

Målen för verksamheten sätts utefter lagkrav, verksamhetens egna krav samt den enskildes krav och 

förväntningar på verksamheten. I Vaggeryds kommun styrs verksamheterna av verksamhetsplaner, 

programbudget och kommunfullmäktiges övergripande mål där olika kvalitetsriktningar finns 

beskrivna. Medborgare har rätt att få adekvat stöd och hjälp av god kvalitet. Den enskildes upplevelse 

av bemötande och delaktighet 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 

socialförvaltningen. 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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“ 

Vision och värdegrund 

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. 

Kommunens värdegrund 

Kommunens värdegrund hämtas från visionen och beskriver förhållningssätt i arbetet och gentemot 

de människor vi möter. 

 Tanke & omtanke 

 Idéer blir till verklighet 

 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.  

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 KVALITÉTS- OCH PATIENTSÄKERHETSARBETET 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Vårdgivare  

Enligt SOSFS 2011:9 definieras vårdgivaren en statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om 

sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för samt annan 

juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård. Vårdgivaren 

(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. 

Socialförvaltningens verksamheter styrs främst av hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlag 

(SOL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), förvaltningslag (FL) och 

offentlighets‐ och sekretesslagen (OSL), patientsäkerhetslagen, patientdatalagen och patientlagen. 

Hälso- och sjukvård samt vård och omsorg ska bedrivas med respekt för individens integritet och 

självbestämmande på ett sätt som är säkert för patienten att vistas i vårdgivarens regi. Vårdgivaren är 

skyldig att tillse att gällande lagstiftning uppfylls med hänvisning till ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 
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Socialnämnd 
Socialnämnden som vårdgivare 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. Denne skall fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten samt ge 

förutsättning för förvaltningen att bedriva kvalitet- och patientsäkerhetsarbete. I Förvaltningschefens 

ansvar är denne per definition 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. Det vill säga att förvaltningschefen i definitionen gällande exempelvis 

hälso- och sjukvårdslagen, är verksamhetschef med yttersta ansvar för patientsäkerhet. Om denne ej 

innehar hälso- och sjukvårdskompetens fullgörs vissa uppgifter av kommunens motsvarighet med 

medicinskt ledningsansvar, medicinskt ansvariga sjuksköterska/rehabiliteringsansvarig. Det 

övergripande ansvaret övergår inte. 

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 

Områdeschef ansvarar för att vården bedrivs utifrån gällande lagstiftning, författningar, föreskrifter 

och lokala rutiner samt att personalen får adekvat utbildning för den vård som förvaltningen bedriver. 

Områdeschefen ska tillse att personalen har den kompetensnivå som krävs för att tillgodose det 

vårdbehov som finns hos kommunens invånare samt möjliggöra för personalen att leverera vård i 

enlighet med gällande lagar och riktlinjer och att på så vis undvika vårdskador eller risk för vårdskador. 

I det ansvaret ingår även att regelbundet genomföra riskanalyser samt att, tillsammans med 

medicinskt ansvarig sjuksköterska, bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och anmäla hälso- 

och sjukvårdspersonal som utgör en patientrisk, till Socialstyrelsen samt att aktivt förhindra risker för 

vårdskador.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

MAS ansvarar för patientsäkerhetsfrågor, då t.ex. att riktlinjer finns för att säkerställa hälso- och 

sjukvårdens kvalitetskrav inom kommunens hälso- och sjukvårdsområde samt uppföljning och 

utveckling av verksamhetens kvalitét och säkerhet. MAS ansvarar för utredning och 

händelserapportering enligt Lex Maria om en patient i samband med vård och behandling har skadats 

allvarligt eller utsatts för risk att skadas allvarligt. Enligt lokal rutin ansvarar MAS även för utredning av 

anmälan enligt Lex Sarah, då brukare utsätts för missförhållande eller risk för missförhållande, 

rapporteras till socialnämnden. Förändring sker under 2019 då SAS rekryteras och ansvarar 

huvudsakligen för Lex Sarah. MAS ansvarar för att årligen senast Mars månad upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse som beskriver verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående 

år. 

Förbättringssamordnare 

Från 2015 har förvaltningen en 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 bedrivs tillsammans med chef och 
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medarbetare. Grunden till förbättringar nås genom medarbetarnas delaktighet och där är 

förbättringssamordnaren en nyckelperson. 

Socialt ansvarig samordnare (SAS) 

Socialt ansvarig samordnare (SAS) arbetar med tillsyn, kvalitets- och verksamhetsutveckling inom 

socialnämndens verksamhetsområde samt är sakkunnig och kan biträda förvaltningsledning, övrig 

organisation och nämnder med rådgivning. Vidare arbetar SAS med utarbetning och implementering 

av riktlinjer och rutiner, utreder rapporter om missförhållanden (Lex Sarah-anmälningar) samt 

säkerställer och deltar i arbetet med utvecklandet av en rättssäker myndighetsutövning och god 

avvikelsehantering. Utöver detta så arbetar SAS med omvärldsbevakning samt med förvaltningens 

statistikrapportering och analys av dess resultat. SAS samverkar och samarbetar med medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS) och har gemensamma/överlappande arbetsuppgifter, i vilket de hjälper 

och stöttar varandra utefter respektive funktion. SAS ansvarar för årligen upprätta en 

kvalitetsberättelse. 

Hälso- och sjukvårdspersonal 
Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, fysioterapeut och dietist har skyldighet att arbeta enligt 

ett evidensbaserat och vetenskapligt förhållningssätt samt arbeta för att upprätthålla en hög 

patientsäkerhet i enlighet med 6 kap.4§ patientsäkerhetslagen (2010:659). Delegerad 

omvårdnadspersonal som utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter har samma ansvar som 

legitimerad personal enligt hälso- och sjukvårdslagen när hälso- och sjukvårdsuppgifter utförs. Hälso- 

och sjukvårdspersonal skall rapportera risker och händelser och vid uppkomst rapportera avvikelser 

enligt vårdgivarens process, med syfte att förebygga risker för vårdskador och vårdskador. 

Vårdpersonal är enligt patientdatalagen skyldig att föra individuell patientjournal för att bidra till en 

god och säker vård av patienten. I patientsäkerhetslagen framgår att hälso- och sjukvårdpersonal ska 

bidra till en hög patientsäkerhet i det dagliga arbetet.  

Omvårdnadspersonal/Omsorgspersonal 

Omvårdnadspersonal som utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter definieras av uppgiften som 

hälso- och sjukvårdspersonal och har samma ansvar och skyldigheter som legitimerad personal att 

rapportera risker och händelser samt följa lagar samt 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 

patienten får en bra vård av god kvalitet enligt evidensbaserad metodik.  

Samtliga 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 rapportera missförhållanden och risk för 

missförhållanden i verksamheten enligt lex Sarah, dock för hälso- och sjukvårdspersonal är lex Maria-

lagstiftningen suverän. 
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STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING  
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 

Socialförvaltningen arbetar utifrån SOSFS 2011:9, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 

vilken ska tillämpas för verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård enligt SFS 2017:30, 

tandvårdslagen, LSS och/eller SOL. Målsättningen är att verksamhetens skall uppnå kvalitet, vilket 

innebär att uppnå följsamhet till gällande lagstiftning. Genom ett adekvat utformat ledningssystem i 

förvaltningen uppnås patientsäkerhet. Patientsäkerheten följs med flertalet strukturerade mätningar 

samt med standardiserade processer som ständigt är under utveckling med målsättning att skapa 

följsamhet mot gällande lagstiftning. Utöver gällande lag och allmänna råd så följer 

patientsäkerhetsarbetet omvärldens förändringar. Val av fokusområden styrs av nationell och regional 

samverkan samt av behov som identifieras med hjälp av avvikelsehantering, klagomål och synpunkter 

samt av händelser. Uppföljning av förvaltningens kvalitetsarbete görs enligt uppföljningsområden i 

tabell 1  . 

 

1. Grundläggande värderingar 

2. Uppföljningsbara mål 

3. Händelser och störningar (fel och brister) 

4. Risk och händelseanalys 

5. Klagomål och synpunkter, 
Avvikelsehantering 

6. Samverkan och samarbete 

7. Dokumentation 

8. Egenkontroll 

9. Verksamhetsnära kvalitetsarbete 

10. Kompetensförsörjning 

Tabell 1. Uppföljningsområden enligt SOSFS 2011:9. 

 

Uppföljningsområden ur ett kvalitet- och patientsäkerhetsperspektiv 
 

1. Grundläggande värderingar: 

Enligt socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap 4§ skall socialtjänstens omsorg om äldre människor inriktas 

på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska 

verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden samt 

ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427). Värdegrundsarbetet 

inbegriper inte bara äldre personer, utan berör samtliga patienter och brukare inom förvaltningen. 

Hälso- och sjukvårdens personal utgår ifrån etiska koder och principer i sitt arbete för att tillgodose 

patientens behov för att främja en god, trygg och jämlik vård. I vårdprofessionen ingår att 

vårdpersonalen alltid ska ha patientens hälsa som det främsta målet och att aldrig frångå principen om 

människors lika värde. Hälsa är omvårdnadens centrala målsättning. Utöver den lagstiftade nationella 

värdegrunden så arbetar Socialförvaltningen även i enlighet med Vaggeryds kommuns övergripande 

värdegrund. Socialförvaltningen har sedan tidigare beslutat att avsätta tid på samtliga medarbetares 

APT, och säkerställer således att samtliga verksamheter har möjlighet till ett aktivt värdegrundsarbete.  

 Meningsfullhet & Sammanhang 

 God kvalitet 

 Självbestämmande 

 Privatliv och personlig integritet 

 Gott bemötande 

 Trygghet 

 Individanpassning och delaktighet 
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2. Uppföljningsbara mål 

Förvaltningen prioriterar att följa de mål som genererar följsamhet mot lagen. Dessa kan komma att 

variera över tid beroende på verksamhetens utmaningar. Uppföljningsbara mål är tätt sammankopplat 

med egenkontroll.  

Tabell 2. Mätbara exempel på kvalitetsindikatorer. 

Kvalitetsindikato

r 

2018 2017 2016 2015 Mål 

Senior Alert-

registrering och 

uppföljning 

Ej Ej. 2016-09 2015-04/09 Registrering 2 ggr/år 

samt v.b. på samtliga 

patienter på SÄBO 

Nattfasta 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 Att årligen kartlägga 

nattfastan för att kunna 

målinrikta insatser och 

genomföra 

förbättringar i 

verksamheten.  

Basal Hygien-

följsamhetsmätninga

r 

Registrering x 

4 årligen 

Registrering x 

4 årligen 

Gruppbostädern

a 2016 

N/A   Fullständig 

registrering på 

samtliga enheter. 

 80% följsamhet 

VRI och Riskfaktorer 

för VRI 

Månadsvis HS Månadsvis HS Sörgården HS  Sörgården HS  100% registrering 

 Normalvärden i 

relation till övriga 

länet 

Synpunkter och 

klagomål 

 Avvikelser 

 Hjälp oss att bli 
bättre, 
(muntliga, mail 
m.m.) 

Tabell.. Enligt tabell 

2. 

Se tabell. 2016 Se tabell. 

2015 

 En ändamålsenlig 

klagomål och 

synpunktshanterin

g som ger 

möjlighet för 

individen att 

påverka. 

 En verksamhet 

som rapporterar 

avvikelser så att 

risker kan 

förebyggas och 

verksamheten kan 

förbättras 

Nationella 

brukarenkäten; Vad 

tycker äldre om 

äldreomsorgen 

Redovisas 

årligen från 

socialstyrelsen 

Fokusrapporte

r redovisade 

på enhetsnivå 

Redovisas 

årligen från 

socialstyrelse

n 

Redovisas 

årligen från 

socialstyrelsen 

Redovisas 

årligen från 

socialstyrelse

n 

 Ökad 

svarsfrekvens 

lokalt. 

 Verksamhetsnära 

förbättringar på 

årligen utvalda 

områden 
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Nationella 

brukarenkäten FO 

 N/A N/A N/A  Bibehållen och om 

möjligt ökad 

svarsfrekvens 

 Verksamhetsnära 

förbättringar på 

årligen utvalda 

områden 

Svenska 

Palliativregistret 

Årlig 

uppföljning i 

nationellt 

register 

Årlig 

uppföljning i 

nationellt 

register 

Årlig uppföljning 

i nationellt 

register 

Årlig 

uppföljning i 

nationellt 

register 

 En evidensbaserad 

verksamhet som 

följer nationella 

riktlinjer. 

Täckningsgrad BPSD  Årlig 

uppföljning i 

nationellt 

register 

Årlig uppföljning 

i nationellt 

register 

Årlig 

uppföljning i 

nationellt 

register 

 En ändamålsenlig 

demensvård som 

följer nationella 

riktlinjer. 

 

 

Brukarundersökning funktionshinderomsorg 

Socialstyrelsens SOSFS 2011:9 anger i 5 kap 2§ att den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska utöva egenkontroll. Egenkontrollen ska 

göras med den frekvens och omfattning som krävs för att den som bedriver socialtjänst eller 

verksamhet enligt LSS ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen kan innefatta olika 

delar som möjliggör granskning och utvärdering av verksamheten med syfte att kontinuerligt utveckla 

och verksamhetens kvalitet. SKL:s nationella brukarundersökning funktionshinder är ett exempel vad 

som innefattas i egenkontrollen. 2018 var första året förvaltningen deltog i nationella 

brukarundersökningen inom funktionshinderomsorgen. Svarsfrekvensen var genomgående hög. 

Fokusrapporter har producerats av förvaltningens stabsfunktion och återkoppling har gjorts till 

respektive enhet för att användas i verksamhetsnära kvalitets- och utvecklingsarbete.  

Generellt så var de flesta svar positiva men ett förbättringsområde som samtliga verksamheter kan bli 

ännu bättre på är en kommunikation som upplevs som tydlig för brukarna.  

 

Tabell 3 . Svarsfrekvens Nationella brukarundersökningen inom funktionshindersomsorgen. 
Verksamhet Antal svarande (antal tillfrågade)  Svarsfrekvens 

Daglig verksamhet  56 (61) 92 % 

Gruppbostäder  24 (30) 80 % 

Boendestöd 36 (57) 63 % 

Vad tycker äldre om äldreomsorgen 

Socialstyrelsens SOSFS 2011:9 anger i 5 kap 2§ att den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska utöva egenkontroll. Egenkontrollen ska 

göras med den frekvens och omfattning som krävs för att den som bedriver socialtjänst eller 

verksamhet enligt LSS ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen kan innefatta olika 

delar som möjliggör granskning och utvärdering av verksamheten med syfte att kontinuerligt utveckla 

och verksamhetens kvalitet. Socialstyrelsens årliga undersökning Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen är ett exempel vad som innefattas i egenkontrollen.  
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Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldre-omsorgen. Utifrån detta fick 

cirka 220 000 äldre personer under våren en enkät med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. 

Enkäten skickades till alla personer 65 år och äldre med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende. 

I 2018 års undersökning deltog totalt 122 822 personer, varav 87 390 personer med hemtjänstinsatser 

och 35 432 personer som bor på särskilt boende. Totalt svarade 56 procent av dem som blev tillfrågade.  

Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst, dels att ta fram kvantitativa mått på 

äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv. Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och 

jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad personer som tar emot omsorg 

tycker. Vidare så kan resultatet användas som utgångspunkt för analys och vägledning i förbättrings-, 

utvecklings- och målarbete.  

Fokusrapporter har producerats av förvaltningens stabsfunktion och återkoppling har gjorts till 

respektive enhet för att användas till verksamhetsnära kvalitets- och utvecklingsarbete. I 

nedanstående text anges Skillingaryd som (S) och Vaggeryd som (V). 

Hemtjänst 
Inom hemtjänsten upplever 96 % (S) respektive 100 % (V) ett gott bemötande ifrån personalen och 89 

% (S) respektive 90 % (V) känner att det är tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten och lika 

många känner förtroende för personalen som kommer från hemtjänsten. Vidare upplever 45 % (S) 

respektive 60 % (V) att de kan påverka vilken tid personalen kommer och 65 % (S & V) uppger att 

personalen meddelar dem vid tillfälliga förändringar.  

Av de svarande så är 90 % (S) respektive 94 % (V) sammantaget nöjda med sin hemtjänst.  

Särskilt Boende 

Av respondenter på särskilt boende så fick 87 % (S) respektive 95 % (V) plats på det äldreboende som 

den önskade.  

Gällande måltiderna så uppger 80 % (S) respektive 83 % (V) att maten smakar bra. 100 % (S) respektive 

96 % (V) upplever ett gott bemötande ifrån personalen och 94 (S) respektive 82 % (V) känner sig trygg 

med att bo på sitt äldreboende. Möjligheterna att komma utomhus är endast 31 % (S) respektive 38 % 

(V) som uppgivit att möjligheterna är bra eller mycket bra. Av respondenterna så är 75 % (S) respektive 

79 % sammantaget nöjda med sitt äldreboende då de svarar ganska nöjd eller mycket nöjd.  

 

3. Händelser och störningar (fel och brister) 

Händelser och störningar relaterade till arbetsmiljö hanteras i systemet LISA, där tillbud och 

arbetsskador registreras och hanteras systematiskt. För socialförvaltningen ryms ej alla incidenter 

ännu men händelserna hanteras i likhet med riskanalys enligt SKL. Systemägare är personalenheten. 

Händelser och störningar i verksamhetssystemen hanteras av systemförvaltare. Det har ej inträffat 

händelser under året som har påverkat brukare eller patienter. Antalet supportärenden som hanterats 

i Cosmic LINK uppgår 2018 till 51 st. jämfört med 46 st. föregående år. Dessa hanteras av 

systemadministratör. Cosmic Link genomgick en uppdatering i december månad. Inga avvikelser har 

hittills sammankopplats med driftuppehållet på 24 timmar. Rutiner fanns för manuell hantering.  
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Informationssäkerhet  

Inga större händelser har inträffat under 2018 som har utsatt brukare och patienter för risker. 

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. Förvaltningen håller sedan tidigare en relativt god nivå gällande hantering av personuppgifter 

då verksamhetens journalföring och journalhantering är lagstyrd.  

Incidentrapporteringar 

Incidentrapporteringar (aj och oj) skall ske i systemet Lisa. Som med alla nya system så finns en 

uppstartsperiod vilket påverkar resultatets tillförlitlighet. 

   
Figur 2. Fördelning av rapporterade incidenter i LISA 2018. 

 

4. Risk- och Händelseanalys 

I det strukturerade arbetsmiljöarbetet genomförs riskanalyser i systemet LISA. Övriga 

Riskbedömningar och riskhantering kan göras i Systemstödet Sara samt att riskanalyser genomförs av 

verksamheterna baserat på förändringar i verksamheten. Då används underlag från SKL (Sveriges 

kommuner och landsting). 

Riskanalyser skall t.ex. göras när; 

 Ny teknik införs 

 Ändring av personalens sammansättning 

 Förändring i rutiner 

Hälso- och sjukvårdsorganisationen klassificeras som en s.k. HRO-organisation (High Reliability 

Organisation) enligt SKL. Det innebär att ledningen för dessa organisationer skapar beredskap för att 

förutse, förebygga och hantera risker och avvikelser. Inom hälso- och sjukvården har man i historiken 

hanterat patientsäkerhetsarbete och arbetsmiljö separat. Forskningen pekar dock tydligt på att 

patientsäkerhet är kopplad till arbetsmiljön. Förvaltningen uppmanar verksamheterna att aktivt arbeta 

med riskanalyser även på individnivå för att säkerställa att rutiner finns för hantering av komplexa 

situationer som kan uppstå. På så vis minskar antalet risker i verksamheten.  
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Figur 3. Antal risker/riskbedömningar rapporterade i Sara. En rapport kan ha identifierat flera risker. 

 

5. Klagomål och Synpunkter 

Klagomål och synpunktshanteringen inom hälso- och sjukvården förändrades från 2018-01-01. 

Förvaltningens process särskiljer ej på klagomålshantering gällande IFO-verksamhet, socialtjänst eller 

hälso- och sjukvård. Detta för att skapa en enkelhet för berörda intressenter. Målsättningen är att hålla 

en hög nivå på hanteringen för att skapa förtroende hos medborgare.  

Tabell 4. Översikt klagomål och synpunkter samt avvikelser 

 2018 2017  2016 2015 
Hjälp oss att bli bättre  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 1643 1437 1160 1200 

Avvikelser Regionen 51* 28 (17/11)  26  5 

Övriga synpunkter 
(mail, muntliga m.m.) 

9 7 4 N/A 

Barn och Unga 10 24 0 N/A 

Familjerätt 4 4 2 N/A 

Kontaktfam./person 0 8 0 N/A 

Ek bistånd Ingår ej längre i 
socialnämnden 

2 1 N/A 

*Ingår även delvis i Magna Cura. 

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).  

Till Socialförvaltningen har två anmälningar gjorts gällande brister i vården.  

0 10 20 30 40 50 60

Arbetsmängd/arbetsbelastning
Hot och Våld

klimat
Belysning

buller
ensamarbete

Dåligt anpassade lokaler
lyftanordingar

Arbetstider/Schema
Otydlig organisation

Ergonomi/ensidigt arbete
Riskbedömning efter genomförd checklista

Totalt

Risker/riskbedömningar rapporterade i Sara 2018
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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 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 inte anmält något fall till IVO gällande Lex Sarah under 2018. . Två interna 

utredningar har gjorts, dock bedömdes ingen av dessa vara av den grad som föranleder anmälan till 

IVO.  

Tillsyn från IVO 

Ett tillsynsärende har genomförts av IVO under 2018. Tillsynen gällde uppföljning av 2017 års 

rapporterade Lex Maria/Lex Sarah på Furugården. IVO avslutade tillsynsärendet då förvaltningen 

genomfört de åtgärder som angivits i anmälan.  

Avvikelser i Magna Cura 

Avvikelser registreras verksamhetssystemet, dock endast gällande äldreomsorg och 

funktionshinderomsorg. Övriga verksamhetsområden följer process för avvikelse- och 

händelsehantering som utformats under 2018. Förbättringar sker ständigt i systemet och i processen 

för att generera säkra data och på så vis ge möjlighet att genomföra förbättringar i verksamheten. 

Antalet registrerade avvikelser har ökat jämfört med föregående år, se tabell 3. Dock ingår fler poster 

i årets sammanställning, t.ex. avvikelser i samverkan som tidigare noterats manuellt. Samtliga 

avvikelseposter har ökat i antal under 2018. Den största procentuella ökningen har skett inom 

dokumentation och rehabilitering.  
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Tabell 5. Avvikelser fördelning efter kategori och år 
Kategori 2018 2018 2017 Ökning i 

procent 

Bemötande  
 

17 5 240 

Brister i informationsöverföring  
 

61 30 103 

Avvikelser i samverkan RJL 51* * 16 218,7 

Dokumentation 
 

51 4 1175 

MTU 
 

12 5 140 

Omvårdnadshändelse 
 

60 37 62 

Rehabilitering 
 

6 1 500 

Övrigt 
 

N/A 14 
 

Fall 
 

830 816 1,7 

Läkemedel 
 

606 509 19 

Total 
 

1643 1437 14,3 

*summa av samverkansavvikelser från olika kategorier. 

 

      

Figur 4. Fördelning läkemedelsavvikelser, årsvis. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700 Läkemedelsavvikelser; fördelning

2018 2017

Page 39 of 70



 

Figur 5. Fördelning avvikelser 2017 jämfört med 2018 

 

Delegering och läkemedelshantering 

Enligt delegeringsföreskriften (SOSFS 1997:14) så kan den som har formell kompetens (legitimerad) för 

en medicinsk arbetsuppgift överlåta denna till en annan person som saknar formell kompetens för 

uppgiften. Uppgiftsmottagaren måste då vara reellt kompetent genom erfarenhet i den praktiska 

yrkesverksamheten. Vårdgivaren ansvarar för att verksamheten bedrivs så att den uppfyller kraven på 

god vård. Delegering är inte avsedd att användas för att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl. 

Delegeringar av medicinska uppgifter får inte göras slentrianmässigt. Den som delegerar uppgiften 

skall försäkra sig om att mottagaren av uppgiften har faktiska förutsättningar att fullgöra den. Det 

åligger den som har utfärdat ett delegeringsbeslut att bevaka den arbetsuppgift som hen delegerat så 

att den fullgörs på ett sätt som är förenligt med god och säker vård. I dagsläget råder en ojämn 

fördelning i antalet delegeringsbeslut per personal. 

 

 

Figur 6. Antalet delegeringar samt fördelning/sjuksköterska under 2018. Röd stapel är sjuksköterska som avslutat sin 

anställning. 
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6. Samverkan och samarbete 

 

Avvikelser i samverkan 

Avvikelser i samverkan har ökat från totalt i GGVV; 132 st. under 2017 till 345 st. 2018. Återkopplingen 

från Regionen är sparsam vilket hindar lärandet.  

Figur 7. Avvikelser i samverkan  

 

Säker läkemedelshantering – Regional Samverkan 

Under 2018 färdigställdes den regionövergripande läkemedelsrutinen. I samband med detta 

färdigställdes även den lokala läkemedelsrutinen där det skett skärpningar i hanteringen. Rutinerna 

grundar sig i Läkemedelsförfattningen (HSLFS 2017;37) Det sker fortsatt läkemedelsavvikelser i 

samverkan även om dessa är färre sedan kommunens sjuksköterskor fått tillgång till patientens 

läkemedelslista. Förvaltningen genomför årligen den lagstadgade läkemedelsgranskningen (kap 3, §4) 

gemensamt i GGVV. Förstärkningar i rutiner genomförs därefter.  

 

Samverkan Regionen, Hälso- och sjukvård 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SFS 2017:612) 

I Jönköpings län var ute i god tid inför lagförändringen så projektet ”Trygg och säker vård och omsorg” 

rullade igång redan 2016. 

"Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver den".  
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Brister i informationsöverföring
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Samverkansavvikelser Vårdcentralerna

Brister i informaitonsöverförng  SoL.

Totalt
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Projektet är nu initierat och beräknas vara fullständigt infört i och med psykiatrins anslutning till 

processen. En stor del av ökningen i samverkansavvikelser härleds till avvikelser från processen. Dessa 

avvikelser hanteras i händelseråd i länets olika delar. 

 

7. Dokumentation 

Under 2018 genomfördes en kortare utbildning för vårdpersonal inom ÄÖ avseende social 

dokumentation. I nuläget görs inga standardiserade granskningar gällande dokumentation i 

verksamheterna, dock görs stickprovskontroller. Bedömningen är dock att dokumentationen följer 

rådande lagstiftning. I samband med införandet av det nya verksamhetssystemet kommer 

dokumentationen genomgående att följa ICF (International Classification of Functioning, Disability and 

Health), BBIC (Barns behov i centrum) samt IBIC (Individens behov i centrum). 

 

8. Egenkontroll 

Egenkontroll bedrivs inom följande områden.  

Områden för egenkontroll 2018 

 Avvikelsehantering 

 Klagomål & synpunkter 

 Basal Hygienmätningar (BHK) 

 Svenska Palliativregistret 

 Nationell brukarundersökning ÄO 

 Nationell brukarundersökning FO  

 Nattfastemätning 

 BPSD 

 VRI och riskfaktorer 

 Extern läkemedelsgranskning 

 

Områden för egenkontroll 2019 

 Avvikelsehantering 

 Klagomål och synpunkter 

 BHK-mätningar 

 VRI och riskfaktorer  

 Extern läkemedelsgranskning 

 Nationell brukarundersökning ÄO 

 Nationell brukarundersökning FO 

 Svenska Palliativregistret 

 Nattfastemätning  

 BPSD 

 Senior Alert

 

9. Verksamhetsnära Kvalitetsarbete 

Förbättringsresan 

Förvaltningen genomförde i juni månad minimässa på Furugårdens äldreboende, där 

förbättringsresans medarbetare presenterade sina förbättringsarbeten. Förbättringsarbete som 

genomförs av och med personalens medverkan är vitalt för att systematiskt och kontinuerligt utveckla 

verksamheterna. Förbättringsarbete bedrivs inom ordinarie verksamhet. Samtliga enheter inom 

förvaltningen, förutom konstorganisationen, har genomgått förbättringsresan. 
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Senior Alert 

Senior alert är ett kvalitetsregister i vilket personer 65 år eller äldre, och som har kontakt med vård 

eller omsorg, registreras gällande riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, 

undernäring, trycksår, munhälsa och blåsdysfunktion. 

Med hjälp av Senior alert vill kommuner och regioner/landsting utveckla nya förebyggande arbetssätt 

som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg oavsett vem som tillhandahåller den. Det ger 

verksamheten ett sätt att arbeta preventivt istället för reaktivt. 

Verksamheten har inte registrerat i Senior Alert sedan 2017, varvid inga riskbedömningar redovisas för 

2018. Vid förvaltningens stickprovskontroller saknas det generellt riskbedömningar. Därför planeras 

Senior Alert att återinföras, förhoppningsvis under kvartal tre 2019.  

 

Vård vid Livets slut 

Palliativ vård är hälso-och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med 

progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella behov samt organiserat stöd till närstående. (Socialstyrelsens definition). Palliativ vård har 

prioriteringsnivå 1. Palliativ vård som utförs i kommunal regi registreras i Svenska palliativregistret.  

 

Svenska palliativvårdsregistret 

Utvalda insatser för palliativ vård skall registreras i svenskt palliativvårdsregister. Genomgående för 

länet är att det brister i smärtskattningar. Målsättningen är att kartlägga var verksamheten brister 

gällande registreringen. Att noter är att n=totalt antal dödsfall enligt folkbokföringen i Vaggeryds 

kommun, oavsett insats från socialförvaltningen vilket gör data svårtolkade. Antalet dödsfall 2018 med 

någon form av insats från kommunen var 124 st. Dock är det oklart om dessa varit inskrivna i palliativ 

vård och hur dessa har registrerats i registret.  
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Figur 8. Täckningsgrad 2018, Fördelning i Jönköpings län 

 

 

Figur 9. Måluppfyllelse kvalitetsindikatorer 2018 för Vaggeryds kommun oavsett vårdgivare. 
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God Demensvård 

Under hösten 2017 trädde socialstyrelsen nya nationella riktlinjer för demensvård i kraft.. Under 2018 

har förvaltningen arbetat gemensamt med GGVV för att utforma en plan för implementeringen av 

dessa. Målsättningen är att uppnå en jämlik demensvård oavsett geografisk lokalisation. Arbetet är 

pågående. Personer med demens finns dock ej endast på demensavdelningar, utan även på andra 

avdelningar inom särskilt boende samt i ordinärt boende. Demensvården är en aktuell punkt i länets 

strategigrupp Äldre och dess arbetsgrupper. Kommunen har tillsammans med vårdcentralerna 

genomfört en GAP-analys gällande nationella riktlinjer för demens.  

 

BPSD 

Beteendestörningar och Psykiska symtom vid Demenssjukdom (BPSD) 

 

BPSD-registret är ett register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens som är ett 

nationellt kvalitetsregister med användningsområde i vården för personer med demenssjukdom. 

Likaså är det ett arbetsredskap för verksamheten som ger god hjälp i bemötande vid BPSD-symtom vid 

demenssjukdom. BPSD kan definieras som ”symtom i form av störd perception, stört tankeinnehåll, 

förändrat stämningsläge eller förändrat beteende hos patienter med demenssjukdom”. Målet är att 

ständigt förbättra vård och omsorg för individer med demenssjukdom. Vidare syftar det till att öka 

livskvaliteten hos personer med demenssjukdom. Genom ett tvärprofessionellt arbetssätt utformas 

individanpassade vårdåtgärder vilket kan minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och det 

lidande som detta innebär.  
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Tabell 6. Antal BPSD-bedömningar i Jönköpings län 2018. 

 

 

Nattfastemätning 2018 

En mätning av den ofrivilliga nattfastan genomfördes under fem dagar i december på samtliga SÄBO-

enheter. Totalt gjordes 552 mätningar. Mätningen 2018 visar att antalet mätningar med nattfasta mer 

än 11 timmar har ökat från 11 % 2017 till 14,5% 2018. Snittvärdet på den ofrivilliga nattfastan 2018 = 

11,2 timmar jämfört med 11,1 för 2017. Den verkliga nattfastan kan vara längre eftersom att äta är 

frivilligt och den som sover väcks ej samt i samband med vissa sjukdomsperioder då individen 

sover/vilar. Snittvärdet på den verkliga nattfastan 2017 och 2018 är 13,4 timmar.  

 

Figur 10. Nattfastemätning 2015-2018 
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Figur 11. Ofrivillig nattfasta, antal timmar.  

 

Grön: under 11 timmar 

Gul 11.1-13 timmar 

Röd: 13.1 timmar eller mer. 

 

Smittskydd och vårdhygien 

Basal Hygien i kommunal vård och omsorg 

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all personal som utför vård- och omsorgsmoment, Detta 

oberoende av vårdgivare och vårdform och om det finns känd smitta eller inte. Detta baseras på 

Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:10) Basal hygien i kommunal vård och omsorg. Föreskriften 

förstärks och arbetsgivarens ansvar förtydligas i AFS 2018:4. Syftet med basala hygienrutiner är att 

förhindra smittspridning, minska antibiotikaförskrivning och där med även bidra till att minska 

antibiotikaresistensen. Målsättningen är att mätningar genomförs på samtliga enheter och uppnår 80 

% följsamhet.  

I basala hygienrutiner ingår:  

 Handhygien, d.v.s. alltid handdesinfektion och ibland också handtvätt  

 Handskar  

 Skyddskläder  

 Ibland stänkskydd – visir, eller skyddsglasögon och munskydd eller andningsskydd 
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Figur 12. Följsamhet till basala hygien och klädregler Jönköpings län 

 

 

 

 

 

Tabell 7. Sammanställt resultat BHK-mätning Vaggeryds kommun 2017 och 2018. 
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Vårdrelaterade Infektioner och riskfaktorer 

Vetenskaplig evidens finns för att förekomst av vissa riskfaktorer ger en ökning av vårdrelaterade 

infektioner (VRI). Ju fler riskfaktorer hos samma individ desto större risk för uppkomst av infektion. Det 

är därför viktigt att kartlägga, dels förekomsten av riskfaktorer och dels antalet infektioner förvärvade 

i särskilda boenden. Vaggeryds kommun rapporterar månadsvis till smittskydd och vårdhygien och 

erhåller sammanställda data. Detta är ett sätt att kvalitetssäkra vården samt ta ett ansvar för folkhälsan 

som åligger en vårdgivare. Det innebär att vi kan redogöra för vilka riskfaktorer som figurerar samt hur 

dessa utvecklas. De vanligaste antibiotikakrävande infektionerna är urinvägsinfektion, pneumoni och 

sårinfektion. Den vanligaste enskilda riskfaktorn är urinkateter. Vaggeryd tillsammans med Vetlanda 

har något färre riskfaktorer än övriga länet och håller sig på genomsnitt antal infektioner/100 

vårdtagare.  

 

Figur 13. Antalet infektioner/100 vårdtagare. 

 

 

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.  
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10. Kompetensförsörjning 

I takt med utredningen ”Samordnad utveckling för god och när vård” och Lagen om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård sker en förskjutning av vården. Patienten skrivs hem från 

slutenvård tidigare idag än med föregående lagstiftning vilket gör att patienten hamnar i kommunens 

regi tidigare i återhämtningsförloppet. Kraven på ökad medicinsk kompetens i kommunen ökar i takt 

med att mer avancerad vård sker i hemmet. Tillflödet av arbetskraft är mindre än behovet vilket är en 

utmaning. Förvaltningen har under året svarat mot behovet av avancerade kunskaper, men på 

individbasis. Utbildning har hållits inom förvaltningen för att säkerställa patientsäkerheten. 

Förvaltningen arbetar även aktivt med rekrytering av sommarvikarier samt att bygga upp en hållbar 

introduktionsstruktur för nya medarbetare. Målsättningen är att bibehålla en god och säker vård årets 

alla månader. Genom strukturerad planering vid bemanning och schemaplanering så minskar ansvaret 

på vikarier vilket i sin tur innebär en mindre påverkan på verksamheterna under semesterperioderna. 
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Analys och framåtblick 

 

God demenssjukvård 

I samband med de att de nationella riktlinjerna trädde i kraft hösten 2017 formade strategigrupp äldre 

uppdraget att; Implementera de nya nationella riktlinjerna, genomföra lokala GAP-analyser, 

genomföra seminariedagar i varje länsdel, kartlägga incidens i varje kommun, säkerställa 

vårdcentralernas delaktighet, planera för Strategigruppens äldre-dag hösten 2019, samt delta vid 

Socialchefsträff under våren. Uppdraget formades under 2018 men har ännu inte genomförts till fullo. 

Det finns utmaningar inom demenssjukvården i vilket personen med demens under en period befinner 

sig i ett gränsland emellan vårdcentralerna och kommunen och emellan lagstiftningarna. All hjälp är 

frivillig för varje individ, vilket kan vara svårt att hantera med en kognitiv nedsättning. Syftet med 

uppdraget är ändå att förbättra kedjan så att individen skall få bästa möjliga vård. Kognitiva sjukdomar 

är mycket komplexa och även mycket resurskrävande. Oftast är inte läkemedelsbehandling det 

primära i vården och omsorgen, utan ett professionellt individanpassat bemötande. Ibland kan det 

även röra sig om logistik i utformning av lokaler och möjligheter för personal att anpassa sig efter 

patientens mående olika dagar. Detta är resurskrävande och till viss mån hanterbart på särskilt 

anpassade enheter. Dock är personer med kognitiva diagnoser ej begränsade till enbart särskilda 

demensenheter, utan de återfinns i samtliga kommunens ansvarsområden. Övriga boendeformer är 

dock inte anpassade efter behovet varken bemanningsmässigt eller miljömässigt. Det är ett dilemma 

att resurserna fördelas utefter diagnos och inte efter behov i dessa fall. Personen med en kognitiv 

nedsättning, utan demensdiagnos, på en ordinär särskild boendeplats, kommer att ha samma behov 

av anpassning av miljö och bemötande som den med demensdiagnos på ett demensboende. 

Kompetensutveckling inom området demens kan därför ej begränsas till demensenheterna utan måste 

sträcka sig över kommunens samtliga verksamheter. Det finns ett utökat behov av att utbilda 

specialistundersköterskor inom området demens för att möta invånarnas behov. 

 

Smittskydd och vårdhygien 

Samarbetet med smittskydd och vårdhygien är framgångsrikt. Regionen har där antagit den roll som 

är nödvändig gentemot kommunen. Smittskydd och vårdhygien besitter en specialistkompetens som 

kommunerna inte har möjlighet att upprätthålla. Regionen har på ett framgångsrikt sätt tagit 

kunskapen och anpassat den till kommunal verksamhet vilket gör att förvaltningen fått användbara 

verktyg i arbetet för att förebygga smittor och att minska antibiotikaanvändandet. Då kommunerna 

har 90 % av vårdsängarna i sin regi så är kommunernas delaktighet mycket viktig. Den genomsnittliga 

åldern i Sverige för att bo på SÄBO ligger runt 85-86 år och ju äldre man blir desto mer antibiotika 

förskrivs. Forskningen visar att ju äldre man blir ju fler resistenta bakterier finns det i kroppen. I arbetet 

med äldre och sjuka människor är det vår skyldighet att inte utsätta patienterna för onödiga 

smittoämnen, som då kan generera vårdskador. Därför har arbetet med Basala hygien och klädregler 

fått mycket uppmärksamhet. Förvaltningens målsättning är att minska risken för vårdskador samt att 

följa gällande lagstiftning. Resultaten visar att vi är på god väg men fortfarande har arbete att göra. 

Följsamhet till basala hygien och klädregler är kommunens sätt att bidra till en minskad smittspridning 

och ett minskat behov av antibiotika på grund av bristande hygien. Idag avlider ca 25000 personer 

varje år i Europa på grund av ökad antibiotikaresistens. När resistenta bakterier får fäste så hjälper inte 
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nutidens antibiotika, och vården står maktlös. Kostnaden i pengar och lidande för resistensen är 

omfattande. Investering i minskad smittspridning är mycket viktig för våra nutida och våra framtida 

patienter och det kan vara livsavgörande. Förvaltningen kommer även fortsättningsvis att satsa på 

vårdhygienen. Delmålet är 80 % följsamhet till basala hygien och klädregler, och kan vi då dessutom 

hålla an god nivå på riskfaktorer och antalet vårdrelaterade infektioner så har vi kommit en god bit på 

vägen.  

 

Avvikelsehantering  

Antalet avvikelser har jämfört med föregående år ökat med 14 %. Verksamheten har blivit bättre på 

att rapportera avvikelser samt risker, vilket förvaltningen ej kan särskilja i nuvarande system. Glömda 

läkemedelsdoser är fortsatt den största enskilda orsaken till läkemedelsavvikelserna, tillika har även 

avvikelserna i samverkan ökat. Denna ökning kan bero på att det nu mera finns en enhetlighet i 

rapporteringen. Medarbetaren behöver ej längre leta upp en pappersblankett och fysiskt skicka via 

brev utan dessa hanteras i samma system som övriga. Även karaktären på avvikelserna i samverkan 

har förändrats från uteblivna läkemedelslistor vid utskrivning till avvikelser från processen. Som åtgärd 

för det stora antalet glömda doser har utbildningstillfällen bedrivits i hemtjänsten samt på vissa 

enheter på SÄBO vilka kommer att fortlöpa även i större utsträckning under 2019. Bristerna härleds till 

utförandet, i vilket rutinen för administrering inte följs. Läkemedelsrutinen har uppdaterats, vilket 

bedöms ha en påverkan på flera typer av läkemedelsavvikelser, dock inte antalet glömda doser. 

Fördelat över årets alla månader så är flödet av avvikelser jämnt fördelat. Läkemedelshantering i 

kommunal regi baseras på att komplexa uppgifter utförs på delegation till lägsta möjliga 

kompetensnivå. Detta är kostnadseffektivt men inte alltid patientsäkert. Viljeriktningen till 

verksamheterna är fortsatt att delegering skall ske sparsamt och endast om uppgiften kan utföras på 

ett säkert sätt för patienten. Dock är detta upp till legitimerad personal att bedöma, vilket då kan 

påverkas av medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö. Föreligger stress så kan delegering ses som en 

lösning, vilket är fel anledning. Detta är ett dilemma som behöver belysas ytterligare på strategisk nivå. 

På länsövergripande nivå har problemet med antalet avvikelser kring läkemedel och brister i 

delegeringsutbildningen uppmärksammats då bristen på kompetent arbetskraft blir mer påtaglig. 

Tidigare har SKL axlat ansvaret för delegeringsutbildning på basnivå, men p.g.a. ekonomiska 

begränsningar så kommer SKL ej att anta sig uppdraget att förstärka delegeringsutbildningen. 

Regionens kommuner påbörjar därför ett samarbete för att gemensamt skapa en starkare 

delegeringsutbildning. Delegeringsutbildningen måste stärkas upp för att kunna ge en säkrare 

läkemedelshantering. 

 

Var finns vårdsängarna? 

Det råder delade meningar i hur mycket hälso- och sjukvård kommunerna bedriver. Det finns få fakta 

kring detta då kommunerna inte redovisar detta i nuläget. Det är en svår gränsdragning i kommunal 

verksamhet då socialtjänst och hälso- och sjukvård går hand i hand. Det finns uppgifter om att ca. 10 

% av vårdsängarna finns inom slutenvården, på sjukhus, vilket genererar att de andra 90 % finns inom 

särskilt boende och hemsjukvård (Emma Spaak SKL). I GGVV finns ca 2100 patienter i kommunal regi 

och Värnamo sjukhus har ca 122 platser (exkl. kvinnokliniken). Vaggeryds kommun har en förväntad 
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ökning av personer 80+ med 25,9 % under åren 2016-2025. Grupperna med kroniska sjukdomar har 

ökat i takt med ökad medellivslängd, bland dessa även gruppen psykisk ohälsa. Sjukvårdssystemet idag 

är designat för att hantera akuta tillstånd men när det kommer till övriga tillstånd så är läget något 

oklarare. Hur och var skall dessa grupper vårdas? Utredningen ”Samordnad utveckling för god och när 

vård” pekar i primärvårdens riktning (kommun och vårdcentraler). Förskjutningen har redan börjat och 

primärvården behöver rusta sig för kommande utmaningar.  

 

Kompetensförsörjning  

Förskjutningen av patienterna har redan börjat med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård. Patienterna/brukarna kommer hem tidigare och med större behov av både hälso- 

och sjukvård men även av utökade hemtjänstinsatser i ett inledande skede. Avancerad sjukvård bedrivs 

i hemmen av varierande kompetensnivåer. Det ställer ökade krav på både hemtjänst och hemsjukvård 

att kunna svara till det ökade behovet med betydligt kortare varsel än tidigare. Resurser eller 

kompetensutveckling är delar som dock inte förskjutits i takt med patienterna. Kommunerna måste 

lyfta frågan kring denna förskjutning ytterligare. Kompetensutvecklingen har inte tagit steget mot det 

kommande behovet ännu. Det finns ett stort behov av utökad kompetens utefter medborgarens behov 

av hälso- och sjukvård. Nationellt finns det en uppenbar brist av arbetsföra människor i relation till 

behovet av välfärdstjänster vilket innebär att det inte finns tillräckligt med människor som kan utföra 

de insatser som invånarna behöver. Under 2018 har förvaltningen lyckats möta avancerade behov av 

hälso- och sjukvård i hemmen men utbildningarna har endast varit riktade till enskilda individer. 

Kommunerna och Regionen behöver ha en gemensam målbild gällande kompetensutveckling och 

Regionen behöver förskjuta, inte bara patienter utan även kompetens och resurser.  

Om rätt personer är på rätt plats vid rätt tid och gör saker på ett korrekt sätt så kan förvaltningen 

sannolikt i större utsträckning tillgodose de behov som patienter och brukare har. Genom att 

förvaltningen nu genomför både ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen” samt Nationella 

brukarundersökningen inom Funktionshinderomsorgen så finns underlag på vad brukare/patienter 

tycker om den vård och omsorg som förvaltningen levererar. På så vis kan vi följa om dessa grupper 

skulle uppleva en försämring eller en förbättring av de insatser som förvaltningen levereras. Detta är 

en avgörande förutsättning när vård och omsorg står inför stora utmaningar och förskjutningar har 

påbörjats. Att veta är alltid bättre än att tro.  
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2019-03-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§34

Beslutsattestanter 2019 (SN 2019/051)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att förvaltningens förteckning över 
beslutsattestanter 2019 godkänns.
Sammanfattning
Förvaltningen ska varje år anmäla till ekonomienheten vem som har rätt att attestera/kontera 
förvaltningens ID, en lista över beslutsattestanter.
Listan uppdateras kontinuerligt av förvaltningen då förändringar av personal sker.
Expedieras till 
Ekonomikontoret

Beslutsunderlag
 Förvaltningens förslag till beslut
 Beslutattestanter 2019- Socialförvaltning
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-03-07                 Sida  av 1

Dnr SN 2019/051
Socialförvaltningen

Till  Socialnämnden 

Beslutsattestanter 2019 

Förslag till beslut
Förvaltningens förteckning över beslutsattestanter 2019 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ska varje år anmäla till ekonomienheten vem som har rätt att attestera/kontera 
förvaltningens ID, en lista över beslutsattestanter.
Listan uppdateras kontinuerligt av förvaltningen då förändringar av personal sker.

Beslutet ska skickas till
Ekonomikontoret

Handläggare

Lotta Damberg
Socialchef 
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Vaggeryds Kommun
Socialnämnden

2019-03-07

1(8)

BESLUTSATTESTANTER SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET 2019
Förvaltningschefen eller dennes ställföreträdare har generell attesträtt. (Ej egna kostnader och ersättningar)
Förvaltningsekonom har generell beslutsrätt för rättelser i socialnämndens redovisning. 

ID/program Akt Ordinarie attestant Ersättare Granskare

700 Socialnämnd
7001 Socialnämnd Lotta Damberg Tomas Dalteg Ekrem Voca

750 Verkställighet IFO
7540 Familjecentral Markus Redman Jessika Holkmkvist Hanna Ekwurtzel
7546 Familj-och ungdomsteamet Markus Redman Jessika Holkmkvist Hanna Ekwurtzel
7557 Mötesplats Markus Redman Jessika Holkmkvist Hanna Ekwurtzel
7559 Särskild undervisningsgrupp Markus Redman Jessika Holkmkvist Hanna Ekwurtzel

751 Familjerådgivning
7511 Familjerådgivning Ulrika Svensson Maria Nordgren Alisa Makic

753 Ensamkommande barn
7053 Ledning ensamkommande barn Jessika Holmkvist Lotta Damberg Ekrem Voca
7054 Myndighet ensamkommande barn Maria Nordgren Jessika Holmkvist Alisa Makic
7530 Administration ensamkommande barn Lotta Damberg Jessika Holmkvist Ekrem Voca

861 Schablonbidrag Lotta Damberg Jessika Holmkvist Ekrem Voca
862 Utredningskostnad Lotta Damberg Jessika Holmkvist Ekrem Voca
866 Grundbidrag Lotta Damberg Jessika Holmkvist Ekrem Voca
867 Extraordinära Lotta Damberg Jessika Holmkvist Ekrem Voca
868 Övrigt Lotta Damberg Jessika Holmkvist Ekrem Voca

7531 HVB Talludden
7532 Institution ensamkommande barn Ulrika Svensson Jessika Holmkvist Alisa Makic
7533 Familjehem ensamkommande barn Ulrika Svensson Jessika Holmkvist Alisa Makic
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Vaggeryds Kommun
Socialnämnden

2019-03-07

2(8)

7535 HVB Saturnus
7536 Utslussboende Thomas Fröding Jessika Holmkvist Hanna Ekwurtzel
7537 HVB Berget
7538 HVB Skogsvägen
754 Myndighet barn och unga
7541 Öppna insatser barn och unga Ulrika Svensson Maria Nordgren Alisa Makic
7542 Vård för barn institution Ulrika Svensson Maria Nordgren Alisa Makic

504 Vård på institution Ulrika Svensson Maria Nordgren Alisa Makic
505 Dagvård Ulrika Svensson Maria Nordgren Alisa Makic

7543 Vård för barn familjehem Ulrika Svensson Maria Nordgren Alisa Makic
520 Enskilt hem Ulrika Svensson Maria Nordgren Alisa Makic
521 Familjehem Ulrika Svensson Maria Nordgren Alisa Makic

7545 Handläggare barn och unga Ulrika Svensson Maria Nordgren Alisa Makic
7302 Myndighet mottagning Ulrika Svensson Maria Nordgren Alisa Makic
755 Myndighet vuxna
7505 Socialt kontrakt Johan Stewart Maria Nordgren Gunilla Olander
7551 Öppna insatser missbruk Johan Stewart Maria Nordgren Gunilla Olander
7552 Vård för missbrukare Johan Stewart Maria Nordgren Gunilla Olander

504 Vård på institution Johan Stewart Maria Nordgren Gunilla Olander
505 Dagvård Johan Stewart Maria Nordgren Gunilla Olander

7553 Brottsoffer, vuxna Johan Stewart Maria Nordgren Gunilla Olander
7555 Handläggare vuxna Johan Stewart Maria Nordgren Gunilla Olander
7558 Tjänsteköp Elevboende Johan Stewart Maria Nordgren Gunilla Olander

285 Bostadsanpassningsbidrag
7748 Bostadsanpassningsbidrag Liv Svensson Lotta Damberg Ekrem Voco

770 Socialförvaltning Administration
7100 Socialförvaltning Ledning Lotta Damberg Tomas Dalteg Ekrem Voca
7101 Socialförvaltning Administration Lotta Damberg Tomas Dalteg Ekrem Voca
7102 Reception och administration Anna Seidemar Tomas Dalteg Hanna Ekwurtzel
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7200 STAB Ledning Tomas Dalteg Lotta Damberg Ekrem Voca
7300 Myndighet ledning Maria Nordgren Jessika Holmkvist Ekrem Voca
7302 Myndighet Mottagning Maria Nordgren Jessika Holmkvist Ekrem Voca
7400 ÄO/HS Ledning Liv Svensson Jessika Holmkvist Ekrem Voca
7401 ÄO/HS Stimulansmedel Liv Svensson Lotta Damberg Ekrem Voca
7500 IFO/FO Ledning Jessika Holmkvist Liv Svensson Ekrem Voca
7506 Social jour Maria Nordgren Jessika Holmkvist Gunilla Olander 
7600 Ledning HS Maria Nordgren Liv Svensson Ekrem Voca
7704 Kompetenshöjande insatser Lotta Damberg Tomas Dalteg Ekrem Voca
7705 Verksamhetssystem Tomas Dalteg Lotta Damberg Camilla Åkerblad
7764 Larm och Teknik Tomas Dalteg Lotta Damberg Camilla Åkerblad
7772 Resursenheten Anita Johansson Liv Svensson Gunilla Olander 
7776 Resor kommuner Lotta Damberg Liv Svensson Hanna Ekwurtzel

771 Särskilt boende
7711 Särskilt boende Furugården

589 Gemensamt Marcus Pihl Liv Svensson Katarina Wilander 
538 Linden Marcus Pihl Liv Svensson Katarina Wilander 
522 Kastanjen Marcus Pihl Liv Svensson Katarina Wilander 

7712 Särskilt boende Sörgården
524 Gemensamt Agnes Hylén Liv Svensson Gisela Skog
539 Vit- och blåsippan Agnes Hylén Liv Svensson Gisela Skog
526 Hagen och Kullen Agnes Hylén Liv Svensson Gisela Skog
527 Ängen och Gläntan Agnes Hylén Liv Svensson Gisela Skog

7717 Distribution matlådor Monika Johansson Liv Svensson Desirée Olson
7718 Kostverksamhet Monika Johansson Liv Svensson Lina Ekman

773 Demens och korttidsverksamhet
7730 Dagverksamhet/korttidsvård Asken Isabell Hiljesjö Liv Svensson Katarina Wilander 
7732 Demensboende Eken/Boken Isabell Hiljesjö Liv Svensson Katarina Wilander 
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7768 Korttidsboende Granen Isabell Hiljesjö Liv Svensson Katarina Wilander 

774 Hälso- och sjukvård
7741 Sjukvård Rosita Garic Maria Nordgren Susanne Wissert
7744 Arbets- och fysioterapi Rosita Garic Maria Nordgren Eva Berntsson
7746 Tekniska hjälpmedel Rosita Garic Maria Nordgren Eva Berntsson
7749 Nattorganisatin Milos Licina Maria Nordgren Gisela Skog 
7773 LOV - hemsjukvård Rosita Garic Maria Nordgren Susanne Wissert

776 Hemtjänst och övrig service
7761 Hemtjänst Vaggeryd Amanda Bergman Lena Fossheimer Desirée Olson
7762 Hemtjänst Skillingaryd Lena Fossheimer Amanda Bergman Desirée Olson
7766 Anhörigbidrag Liv Svensson Lotta Damberg Berit Grahn
7767 Aktivitetshus Jupiter Liv Svensson Lotta Damberg Berit Grahn
7780 Hemtjänst externa utförarna Liv Svensson Lotta Damberg Hanna Ekwurtzel

781 Personlig assistans
7803 Ersättning till FK Maria Nordgren Tomas Dalteg Gunilla Olander
7804 Övrig personlig assistans Maria Nordgren Tomas Dalteg Gunilla Olander
7813 Sjuklöner Maria Nordgren Tomas Dalteg Gunilla Olander
7820 Tjänsteköp LSS Maria Nordgren Tomas Dalteg Ekrem Voca
7821 Ledsagarservice Maria Nordgren Tomas Dalteg Gunilla Olander
782 Övriga insatser
7822 Kontaktperson Mona-Lill Sjöland Thomas Fröding Maria Gunnarsson
7825 Korttidsvistelse  Mona-Lill Sjöland Thomas Fröding William Johansson
7831 Korttidstillsyn Mona-Lill Sjöland Thomas Fröding William Johansson
7832 Sysselsättning Mateo Gracin Mona-Lill Sjöland Maria Gunnarsson

532 Gemensamt Mateo Gracin Mona-Lill Sjöland Maria Gunnarsson
533 Knuten Mateo Gracin Mona-Lill Sjöland Maria Gunnarsson
534 Fabriken Mateo Gracin Mona-Lill Sjöland Maria Gunnarsson

Page 60 of 70



Vaggeryds Kommun
Socialnämnden

2019-03-07

5(8)

536 Stjärnan Mateo Gracin Mona-Lill Sjöland Maria Gunnarsson

785 Bostad med särskild service
7852 Gruppbostad Smedjegatan Mona-Lill Sjöland Thomas Fröding Britt-Marie Sandberg
7853 Gruppbostad Ringvägen Mona-Lill Sjöland Thomas Fröding Christel Lindahl
7854 Gruppbostad Fågelåsen Mona-Lill Sjöland Thomas Fröding Emelie Wilander
7855 Gruppbostad Stationsgatan Thomas Fröding Mona-Lill Sjöland Anette Engström
7856 Gruppbostad Östra Allégatan Thomas Frödning Mona-Lill Sjöland Ann Lindblad

756 Socialomsorg
7562 Boendestöd Mateo Gracin Mona-Lill Sjöland Maria Gunnarsson
7564 Tellus serviceboende Mateo Gracin Mona-Lill Sjöland Maria Gunnarsson
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2019-03-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§35

Anmälan av beslut (SN 2019/002)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att enbart de beslut som fattats av 
ordföranden eller annan ledamot som nämnden utsett enligt 6 kap. 39 § KL samt de beslut 
som får överklagas enligt 13 kap KL, laglighetsprövning anmäls till socialnämnden.
Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (2017:725) ska Socialnämnden besluta i vilken utsträckning beslut 
som har fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § KL ska anmälas till dem. Beslut som 
inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 
kap KL. De beslut som avses i 6 kap. 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Beslutsunderlag

 Förvaltningens förslag till beslut
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Dnr SN 2019/002
Socialförvaltningen

Till  Socialnämnden

Anmälan av beslut 

Förslag till beslut
Förvaltningens föreslår att enbart de beslut som fattats av ordföranden eller annan ledamot 
som nämnden utsett enligt 6 kap. 39 § KL samt de beslut som får överklagas enligt 13 kap 
KL, laglighetsprövning anmäls till socialnämnden. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunallagen (2017:725) ska Socialnämnden besluta i vilken utsträckning beslut 
som har fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § KL ska anmälas till dem. Beslut som 
inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 
kap KL. De beslut som avses i 6 kap. 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Ärende
En nämnd får enligt 6 kap. 37 § KL, uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare 
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd för 
även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap 5-8 §§ KL.
Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut ska redovisas till dem.
En nämnd får enligt 6 kap. 39 § KL , uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som 
nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde.
De beslut som får överklagas enligt 13 kap KL, laglighetsprövning ska protokollföras särskilt 
om de inte anmäls.
Socialnämnden antog sin delegationsordning 2018-02-06 och den revideras senast 2018-11-
22.
Idag anmäls följande beslut till socialnämnden:
Alla myndighetsbeslut inom LSS, SoL
Anställande av personal
Deltagande i kurser och konferenser
Upphandlingsbeslut
Bostadsanpassningsbidrag
Arbetsutskottets protokoll

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till. Om ej aktuellt lämnas tomt.

Handläggare
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Handläggare på ärendet (namn och titel) och ansvarig chef (namn och titel)
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Delgivningar
2019-03-21

Skrivelse, protokoll m.m. anmälda vid socialnämndens sammanträde
2019-03-28

Protokoll
1. Kommunfullmäktige 2019-01-28, § 14 val av ny ersättare i socialnämnden, fyllnadsval 

efter Thore Ohlsson (L).

2. Kommunfullmäktige 2019-02-25 § 25 Förlängning av Vaggeryds kommuns vision och 
värdegrund.

3. Kommunstyrelsen, 2019-03-06 § 62 Kommunstyrelsen- handlingsplan för budget i balans.

Domar
4. Kammarrätten i Jönköping Dom 2019-02-18, Mål nr 990-187, överklagat beslut om 

försörjningsstöd.

5. Kammarrätten i Jönköping Dom 2019-03-01, Mål nr 3831-18 

Övrigt
6. Öppet brev till socialchefen, socialnämnden och alla dess ledamöter 2019-02-13 samt svar 

på skrivelsen 2019-03-14.
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