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Sammanträde i socialnämnden

Tid och plats för sammanträde

Onsdagen den 27 oktober 2021, kl. 09.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Gruppmöten

Majoriteten (S, M); kl. 08.00. B-salen, Elektron. Oppositionen (C, L); kl. 08.00.

Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (V, MP, Fi); kl. 08.00. Björken, Elektron.

Oppositionen (SD); kl. 08.00. Lokal, Elektron

Förslag till justerare
Ordinarie: Katarina Linnarsson Utne (Fi) Ersättare: Sami Smeberg (S)

Tid och plats för justering

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Kommunledningskontoret

Västra Storgatan 15, Gnesta

Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning

digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelsen och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Offentliga 1 - 8, Ej offentliga 9

Nr Diarienummer Ärende

Beslutsärenden kommunfullmäktige

1 KS.2021.65
Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och

tjejjouren Mira
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Beslutsärenden kommunstyrelsen

2 SN.2021.80
Ianspråktagande av investeringar för socialnämnden

2021

Beslutsärenden socialnämnden

3 SN.2021.83 Underlag inför kommande investeringsbeslut

4 SN.2021.13 Ekonomisk uppföljning - efter september

5 SN.2021.35 Redovisning av nyckeltal

6 SN.2021.62
Översyn och revidering av riktlinjer för hälso- och

sjukvård

7 SN.2021.4 Redovisning av delegationsbeslut

8 SN.2021.5 Anmälningsärenden

Förvaltningschefen informerar

9 SN.2021.6 Förvaltningschefen informerar

Ingrid Jerneborg Glimne Marie Solter

Ordförande Sekreterare



Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
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Upprättad: 2021-10-11
Diarienummer: KS.2021.65

Socialnämnden

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och
tjejjouren Mira

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira.

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt Initiativ (FI) har lämnat in en motion där man vill att Gnesta kommun ska

bidra till långsiktigt samarbete med finansiering av en viktig kvinnojoursverksamhet i

närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100,000 kr till föreningen Mira i

Nyköping.

Förslaget till beslut motiveras av att behovet täcks av de insatser som finns inom

Socialtjänstens öppenvård som arbetar förebyggande. Gnesta kommun har även avtal

med Relationsvåldscenter i Södertälje kommun. Våld i nära relationer är ett område

som lyfts fram i såväl Framtidsplan för 2022 som i Planen för folkhälsa.

Socialförvaltningen samverkar med Barn- och utbildningsförvaltningen kring

förebyggande och tidiga insatser riktade mot barn och unga. En ökande andel

orosanmälningar av våld mot barn 0–17 år föranleder ett intensifierat arbete

kommande år för att bromsa denna negativa trend.

Ärendebeskrivning
Motionen Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira inkom från

Feministiskt Initiativ, Kim Silow Kallenberg, Anja Probst samt Johan Wahlström den 3

mars 2021. Motionen anmäldes till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars

2021 och gick vidare till Socialnämnden för beredning. Socialnämnden utredde ärendet

och överlämnade förslaget att avslå motionen till kommunfullmäktige. Ärendet

återremittera till socialnämnden vid KS sammanträde den 13 september.

Förvaltningens synpunkter
Förslaget till beslut motiveras av att behovet täcks av de insatser som finns inom

Socialtjänstens öppenvård som arbetar förebyggande. Där råd och stöd, som är en icke

biståndsbedömd insats ingår. Inom ramen för råd och stöd kan du få fem samtal som
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även kan vara anonyma, då dessa samtal inte har krav på dokumentation. Gnesta

kommun har även avtal med Relationsvåldscenter och Frizon i Södertälje kommun. De

insatser som Relationsvåldscenter och Frizon erbjuder inkluderar samtalskontakt för

våldsutsatta vuxna så som krisbearbetning, rådgivning och kvinnogrupp,

krisbearbetning för barn som bevittnat våld enligt Rädda Barnens Trappanmodell samt

rådgivning och stöd för personal inom socialtjänsten. Miras skyddade boende finns

tillgängligt för Gnesta kommun att placera i oavsett finansiering av kvinno- och

tjejjouren Mira eller ej.

Socialnämnden bedömer att vi särskilt bör beakta barnärenden under kommande år, då

vi ser en ökande trend orosanmälningar av våld mot barn och unga 0-17 år de senaste

åren. Arbete med barn och unga möjliggör också ett bredare perspektiv då insatserna

berör hela familjen.

Socialnämnden har ett ansvar för att ta ett helhetsgrepp när det förekommer våld i en

familj. Samtliga familjemedlemmar ska erbjudas stöd och hjälp för att komma ur sin

situation. Sedan 1 augusti 2021 finns en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär

att socialnämnden ska verka för att personer som utsätter närstående för våld eller

övergrepp ska ändra sitt beteende.

Våld i nära relationer är ett område som lyfts fram i såväl Framtidsplanen för 2022 som

i Planen för folkhälsa. Vidare planerar kommunen att från och med 2022 delta i ett

nationellt projekt kring individbaserad systematisk uppföljning, dvs. uppföljning av

socialtjänstens insatser till våldsutsatta vuxna. Syftet är att öka kunskapen om

insatsernas kvalitet och resultat, samt att ge underlag för utvecklings- och

förbättringsarbete.

Socialförvaltningen har ett pågående utvecklingsarbete tillsammans med Barn- och
utbildningsförvaltningen (Team Ungdom) som syftar till att arbeta mer effektivt med
förebyggande och tidiga insatser riktade mot barn och unga och mot vårdnadshavare
och andra för barnet viktiga vuxna. Det finns fler exempel på samverkan, SSPF (Skola,
Socialtjänst, Polis och Fritid) är ett sådant, ett tvärprofessionellt nätverk som träffas en
gång i månaden och vars syfte är att samverka i praktiken för att förebygga
riskbeteenden hos barn och unga.

Familjecentralen bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, universell, tidigt

förebyggande och har möjlighet att fånga upp de föräldrar som behöver mer stöd i sin

föräldraroll vilket även inkluderar frågeställningar kring våld i nära relationer.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Verksamheten Mira ger stöd enbart till personer som definierar sig som tjejer/kvinnor.

Placeras man däremot på skyddat boende med sin mamma genom beslut som är fattat

av socialtjänsten så ingår samtal med barn oavsett barnets kön.



Socialförvaltningen 3(3)

Gnesta kommun, 646 80 Gnesta, Västra Storgatan 15, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-10-11

2. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 KS § 76

3. Tjänsteskrivelse KS 2021-08-12 Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och

tjejjouren Mira

4. SN § 44 2021-06-23

5. Tjänsteskrivelse SN 2021-06-16 Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och

tjejjouren Mira

6. Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

7. Verksamhetsberättelse Mira

8. Avtal

Lena Karlsson Leksell

Förvaltningschef

Lotta Brattberg

Handläggare

Sändlista
-Kommunstyrelsen

-Kommunfullmäktige
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Upprättad: 2021-06-16
Diarienummer: KS.2021.65

Socialnämnden

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och
tjejjouren Mira

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira.

Förslaget till beslut motiveras av att behovet täcks av de insatser som finns inom

Socialtjänstens öppenvård som arbetar förebyggande. Gnesta kommun har även

avtal med Relationsvåldscenter i Södertälje kommun.

Sammanfattning
Feministiskt Initiativ (FI) har lämnat in en motion där man vill att Gnesta kommun ska

bidra till långsiktigt samarbete med finansiering av en viktig kvinnojoursverksamhet i

närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100.000 kr till föreningen Mira i

Nyköping.

Ärendebeskrivning
Feministiskt initiativ (FI) i Gnesta inkom med en motion den 2021-03-03 där de yrkar

på att Gnesta kommun ska bidra till långsiktigt samarbete med och finansiering av en

kvinnojoursverksamhet i närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100.000 kr

till föreningen Mira i Nyköping.

Mira är en kvinno- och tjejjour som finns i Nyköping som är en partipolitiskt och

religiöst obunden ideell förening som riktar sin verksamhet mot kvinnor, barn och unga

tjejer. Mira verkar till stöd för kvinnor och deras barn samt för tjejer som utsatts för

olika typer av våld samt för ökad kunskap om mäns och killars våld mot kvinnor och

tjejer. Vidare arbetar de för att tjejer och unga kvinnor får stöd i sitt mående. De

bedriver skyddat boende för kvinnor och deras barn som är utsatta för våld, hot och

övergrepp. De verkar även offentligt för att förändra attityder och värderingar så att

våld inte uppstår, genom opinionsbildning och förebyggande arbete.
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Nedan listas de insatser som kommunen redan kan erbjuda medborgarna, samt de
insatser som Mira erbjuder.

Gnesta kommun erbjuder

· Stöd till barn:Möjlighet till max 5 tillfällen av samtalskontakt via Råd och

stöd efter 15 års ålder. Trappan-samtal kan ges via Trosa och Södertälje

kommun (Relationsvåldscenter) efter biståndsbeslut.

· Stöd till kvinnor: Samtalskontakt hos Råd och stöd om max 5 tillfällen.

Biståndsbedömt beslut om vidare samtalskontakt kan ges om den enskilde

ansöker om detta vilket sker inom ramen för kommunens öppenvård.

· Stöd till den som står bredvid: Samtalskontakt via Råd och stöd vid max 5

tillfällen.

· Relationsvåldscenter i Södertälje: I avtalet mellan Gnesta kommun och

Södertälje kommun som gäller från och med 2020-01-01 till och med 2021-12-

31 ingår: Samtalskontakt såsom krisbearbetning, rådgivning och

gruppverksamhet för våldsutsatta. För barn ingår krisbearbetning enligt Rädda

barnens modell Trappan.

Mira erbjuder

· Stöd till barn: Gäller barn och tonåringar som placeras genom beslut hos

socialtjänsten på skyddat boende tillsammans med sin mamma. Kostnad för

placering debiteras kommunen per dygn. I kostnaden ingår följande: ett

inskrivningssamtal, Trappan-samtal, åldersanpassade insatser från

barnansvarig samt ett utskrivningssamtal. Samtal ingår när man fått

biståndsplacering genom kommunen.

· Stöd till kvinnor: Kvinnor söker antingen direkt, via polis/sjukvård eller

genom biståndsbeslut från socialtjänsten. Kostnad för placering debiteras

kommunen per dygn. Mira erbjuder stöd och rådgivning till kvinnor som utsatts

för våld via telefon och mail. De erbjuder även skyddat boende där sökande kan

få hjälp i kontakt med olika myndigheter, stödsamtal, stöd till att söka

bostad/arbete m.m. De har även en öppen samtalsmottagning där ett samtal

eller en serie stödsamtal erbjuds.

· Stöd till den som står bredvid: Råd via chatt, mail eller telefon om hur man

kan agera när en mamma, dotter, syster, kollega eller god vän blir utsatt för våld

i nära relation.

· Tjejjour: Arbetar för att stötta, stärka och peppa personer mellan 12 och 21 år

som identifierar sig som tjejer. Innefattar två verksamhetsområden:

stödverksamhet via chatt, mail eller telefon och förebyggande/utåtrikad

verksamhet (föreläsningar, workshops, tjejgrupper).
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Ekonomiska konsekvenser

Kvinno- och tjejjouren Mira finansieras med hjälp av verksamhets- och föreningsbidrag

av andra kommuner, projektmedel från Socialstyrelsen, covid-19 bidrag från Unizon,

ersättningar för externa placeringar samt genom gåvor från privatpersoner, företag och

församlingar.

Med förslaget om att tillföra finansiella medel till kvinno- och tjejjouren Mira bidrar

kommunen till följande: ett ekonomiskt stöd som möjliggör bland annat deras arbete

med fortbildning för unga kring normer och våld i nära relationer, deras e-tjänst,

telefonlinje och chattfunktion. Placeringar enligt beslut fattat av socialtjänsten

debiteras kommunen per dygn och person.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Verksamheten Mira ger stöd enbart till personer som definierar sig som tjejer/kvinnor.

Placeras man däremot på skyddat boende med sin mamma genom beslut som är fattat

av socialtjänsten så ingår samtal med barn oavsett barnets kön.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-06-16

2. Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

3. Protokoll 2021-03-29 - KF § 11

4. Verksamhetsberättelse Mira

5. Avtal relationsvåldscenter och familjerådgivning Södertälje kommun

Veronica Östlin Patrik Rosin

Tf. förvaltningschef Verksamhetschef Administration och
Bistånd

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Förvaltningschef Socialförvaltningen



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: KS.2021.65

§ 76

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och
tjejjouren Mira

Beslut
1. Ärendet återremitteras till socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt Initiativ (FI) har lämnat in en motion där man vill att Gnesta kommun ska

bidra till långsiktigt samarbete med finansiering av en viktig kvinnojoursverksamhet i

närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100.000 kr till föreningen Mira i

Nyköping.

Förslaget till beslut motiveras av att behovet täcks av de insatser som finns inom

Socialtjänstens öppenvård som arbetar förebyggande. Gnesta kommun har även avtal

med Relationsvåldscenter i Södertälje kommun.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-12

2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-03-29 KF § 11

3. Tjänsteskrivelse Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

4. Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

5. Verksamhetsberättelse MIRA

6. Avtal Relationsvåldscenter och familjerådgivning Södertälje

Tjänsteförslag
1. Avslå motionen Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Ekström (M) föreslår en återremiss av ärendet för att få mer information i

ärendet samt för att komplettera med mer information kring den verksamhet som

bedrivs idag. Gustav Edman (MP) och Johan Rocklind (S) bifaller återremissyrkandet.



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden redogör för tänkt beslutsgång.

Den som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar för det framskrivna förslaget,

den som röstar för att ärendet ska återremitteras röstar för att ärendet ska avgöras

senare.

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller senare och

finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras senare.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen återåterremitterat ärendet till socialnämnden

för vidare handläggning.

Sändlista
~ Socialnämnden
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Upprättad: 2021-08-12

Diarienummer: KS.2021.65

Kommunstyrelsen

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och

tjejjouren Mira

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Avslå motionen Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira.

Ärendebeskrivning

Motionen Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira inkom från

Feministiskt Initiativ, Kim Silow Kallenberg, Anja Probst samt Johan Wahlström den 3

mars 2021. Motionen anmäldes till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars

2021 och gick vidare till Socialnämnden för beredning. Socialnämnden har utrett

ärendet och överlämnar förslaget att avslå motionen till kommunfullmäktige.

Förvaltningens synpunkter

Feministiskt Initiativ (FI) har lämnat in en motion där man vill att Gnesta kommun ska

bidra till långsiktigt samarbete med finansiering av en viktig kvinnojoursverksamhet i

närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100.000 kr till föreningen Mira i

Nyköping.

Förslaget till beslut motiveras av att behovet täcks av de insatser som finns inom

Socialtjänstens öppenvård som arbetar förebyggande. Gnesta kommun har även avtal

med Relationsvåldscenter i Södertälje kommun.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-08-12

2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-03-29 KF § 11

3. Tjänsteskrivelse Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

4. Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

www.gnesta.se
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Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson Veronica Östlin

Kommunchef Tf. Förvaltningschef

Patrik Rosin

Verksamhetschef Administration och

bistånd

www.gnesta.se


Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-23
Diarienummer: KS.2021.65

§ 44

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och
tjejjouren Mira

Beslut
1. Avslå motionen - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira.

Förslaget till beslut motiveras av att behovet täcks av de insatser som finns inom

Socialtjänstens öppenvård som arbetar förebyggande. Gnesta kommun har även

avtal med Relationsvåldscenter i Södertälje kommun.

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt Initiativ (Fi) har lämnat in en motion där man vill att Gnesta kommun ska

bidra till långsiktigt samarbete med finansiering av en viktig kvinnojoursverksamhet i

närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100.000 kr till föreningen Mira i

Nyköping.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-06-16

2. Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

3. Protokoll 2021-03-29 - KF § 11

4. Verksamhetsberättelse Mira

5. Avtal relationsvåldscenter och familjerådgivning Södertälje kommun

Tjänsteförslag
1. Avslå motionen - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira.

Förslaget till beslut motiveras av att behovet täcks av de insatser som finns inom

Socialtjänstens öppenvård som arbetar förebyggande. Gnesta kommun har även

avtal med Relationsvåldscenter i Södertälje kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Reservationer
Katarina Linnarsson Utne (Fi) reserverar sig muntligt till förmån för eget förslag..

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Förvaltningschef Socialförvaltningen



Gnesta kommun 

Ink: 2021 -33- 03 
Dnr:  

För handläggning'  

Motion 

Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira 

Länge har kvinnojoursverksamheten i Sverige varit helt ideell och utgått från enskilda 
initativ. Samtidigt vet vi i dag att problemet med våld i nära relationer är strukturellt - 
både nationellt och globalt. 

Att kvinnojourerna inte är myndigheter och därmed inte har anmälningsplikt är dock en 
viktig förutsättning för etablerandet av förtroendefulla relationer, vilket ofta är det 
första steget vidare från en våldsam relation. 

I Gnesta så finns stöd att få via kommunen genom kontakt med socialtjänsten, skyddat 
boende, samtalsstöd, och ekonomiskt bistånd. Samordnaren för folkhälsa och våld i nära 
relationer finns som resurs för att kartlägga problemets omfattning, och skapar medve-
tenhet och kunskap kring ämnet genom utbildningar. Gnesta kommun fokuserar särskilt 
på barn och unga, vilket är en bra förebyggande utgångspunkt i arbetet mot våld i nära 
relationer. Vi ser positivt på det arbete som redan görs. 

Vi ser dock att ett viktigt komplement är platser utanför myndigheterna, som det också 
går att vända sig till. 1 Gnesta finns det inte någon sådan plats i dagsläget. Men kvinno-
och tjejjouren Mira i Nyköping finns i närområdet. Deras verksamhet finns sedan 2018 
och de har redan avtal med Oxelösunds och Nyköpings kommuner. De har en viktig 
funktion att fylla, som kvinnor och tjejer i Gnesta kan ha nytta av. Ett ekonomiskt stöd 
möjliggör bland annat deras arbete med fortbildning för unga kring normer och våld i 
nära relationer, och deras e-tjänst, telefonlinje och chattfunktion. 

Därför yrkar vi på: 

- Att Gnesta kommun ska bidra till långsiktigt samarbete med och finansiering av 
en viktig kvinnojoursverksamhet i närområdet genom föreningsbidrag årligen 
med 100.000 kr till Föreningen Mira i Nyköping. 

2021-03-03 
Feministiskt initiativ Gnesta, 

Kim Silow Kallenberg 
Anja Probst 
Johan Wahlström 



























































Sodertalje
kommun

Socialkontoret

§1.

AVTAL

Parter

Mellan Gnesta kommun, org.nr 212000-2965 (nedan kallad "koparen"), samt

Sodertalje kommun, socialkontoret, org.nr 212000-0159 (nedan kallad "saljaren"),

har foljande avtal traffats.

§ 2. Omfattning

I avtalet ingar tjanster som ar hanforliga till:

Familj eradgivningen
Relationsvaldscenter

Specifikation av vilka tjanster som omfattas av detta avtal fmns i § 3 samt bilagda
bilagor.

§ 3. Ataganden

Familjeradgivningen, se bilaga 1
Relationsvaldscenter, se bilaga 2

§ 4. Ansvar

Sodertalje kommun ansvarar i forhallande till Gnesta kommun for att leverera tjanster i

enlighet med detta avtal. Gnesta kommun ansvarar alltjamt for att de krav som uppstalls i

lag pa Gnesta kommun avseende de tjanster som berors av detta avtal uppfylls.

§ 5. Avtalstid

Avtalet galler fran och med 2020-01-01 till och med 2021-12-31. Mojlighet till
forlangning ytterligare tva (2) ar finns om partema kommer overens om det. For detta
kravs att parterna traffar ny overenskommelse.

§ 6. Priser
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Se respektive bilaga. Prisema galler for ar 2020 och 2021, ett administrativt paslag om
sju (7) procent pa respektive pris tillkommer. Om ny overenskommelse traffas och

forlangning av avtalet darmed sker, kommer prisema att raknas upp.

§ 7. Skatt

Mervardeskatt tillkommer enligt gallande lagstiftning.

§ 8. Fakturering

Fakturering sker varje manad i efterskott. Av fakturan ska framga art, omfattning och

period av utfort arbete.

§ 9. Betalningsvillkor

Detaining 30 dagar netto.

§ 10. Drojsmalsranta

Regleras enligt gallande lag.

§11. Rantefaktura

Rantefaktura ska innehalla uppgift om rantesats och kapitalbelopp samt de rantedagar

som fakhiran avser. Rantefaktura skickas ej forran ackumulerat rantebelopp uppgar till

200 kroner. En rantefaktura kan saledes omfatta flera fakhiror som var for sig understiger

beloppsgransen om 200 kroner.

§ 12. Forsakringar

Det avilar saljaren att teckna erforderliga forsakringar for de avtalade verksamhetema.
Koparen star dock for kostnader som ror koparens deltagare, nar det galler sak- och

personskada under tiden som koparens deltagare deltar i de verksamheter som omfattas

av detta avtal med bilagor.

§ 13. Miljo

Sodertalje kommuns miljopolicy ska foljas sa langt det ar mojligt inom de avtalade
verksamhetema.

§ 14. Information

Sign .../..
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Partema forbinder sig att utan drojsmal informera varandra om sadana forandringar som
kan komma att fa betydande inverkan pa verksamheterna enligt detta avtal med bilagor.

§ 15. Uppfoljning

Uppfoljning ska ske i enlighet med vad som anges for respektive verksamhet i bilagoma
1-2.

§ 16. Havning

Saljaren eller koparen far hava inganget avtal om motparten inte fullgor sina ataganden,
trots en (1) skriftlig anmaning darom och kontraktsbrottet inte ar av ringa art. Ingen
betalningsskyldighet foreligger i sadant fall.

§ 17. Overlatelse av avtal

Avtalet far inte utan den andra partens skriftliga medgivande overlatas till annan.

§ 18. Omforhandling och andring av avtal

Detta avtal far omforhandlas under avtalsperioden, om de fomtsattningar som forelag vid
avtalets ingaende avsevart bar forandrats och dessa forandringar vasentligt motverkar
parts mojligheter att fullgora sina ataganden enligt avtalet. For detta kravs att det
uppkomna forhallandet inte skaligen hade kunnat undvikas. Omforhandlingar ska begaras
sa snart det aberopade forhallandet blivit kant for den part som tar initiativ till
omforhandling. Kan vid omforhandling overenskommelse om fomyade avtalsvillkor inte
traffas mellan partema, far part tidigast tre (3) manader efter att forhallandet aberopats
saga upp avtalet med omedelbar verkan.

Under lopande avtalstid far partema alltid tillfora sadana andringar eller tillagg i avtalet

som ar direkt pakallade av andrade lagar, forordningar eller kommunala forfattningar.
Andringar och tillagg till avtalet som ar direkt pakallade av andrade lagar, forordningar
eller kommunala forfattningar kan endast ske genom skriftlig handling undertecknad av

behorig foretradare for saljaren eller koparen.

§ 19. Tvist

Tvist mellan saljaren och koparen med anledning av inganget avtal ska, om partema ej

enas om annat, avgoras av svensk allman domstol med tillampning av svensk ratt.

§ 20. Handlingars inbordes ordning

Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.

;
Sign
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Om kontraktshandlingaraa visar sig vara motsagelsefulla i nagot avseende galler de
sinsemellan i foljande ordning:

1. Skriftliga andringar och tillagg till avtal
2. Avtal med bilagor

§ 21. Befrielsegrunder

Force majeure sasom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvada, miljokatastrof,
allvarlig smittspridning eller annan omstandighet som partema inte rader over och som
forhindrar part att fullgora sina avtalsenliga skyldigheter befriar sadan part fran
ullgorelse av berord forpliktelse. Arbetskonflikt som har sin grand i parts brott mot
kollektivavtalet far inte aberopas som befrielsegmnd.

Motparten ska omedelbart underrattas om det foreligger omstandighet som kan foranleda
tillampning av denna bestammelse.

§ 22. Kontaktpersoner

For koparen: Ann Malmstrom, forvaltningschef, vuxen- och omsorgsforvaltningen
0158-275 636
Forsaljaren: Annika Radstrom, socialdirektor, 08-523 01817

§ 23. Reservation

Inga andra villkor an de som upptagits i detta avtal med bilagor galler. Reservation gors

for andringar som kan ske pa gnmd av till exempel politiska beslut.

§ 24. Avtalsexemplar

Detta avtal ar upprattat i tva (2) likalydande exemplar varav partema erhallit var sitt.

Ort och datum: -:>b (JL't H^ | )'^ ^/12. -

J^or Sodertalje kommun
^

Underskrift

->^ 'K^clol^
Namnfortydligande

Ort och datum:

For Gnesta kommun

?nderskr;

>Ttt?A^/ 6^)C

Namnfortydligande

Sign ../..
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Bilaga 1

Familjeradgivning

Innehall:

Foljande av familjeradgivningens tjanster ingar:

Samtalsstod till par i samlevnads- och separationskriser, social radgivning i ajaslutning till
samlevnadsproblem samt telefonradgivning i konkreta fragestallningar,

Familjeradgivning sker under strang sekretess och det films mojlighet for klientema att vara
anonyma. Ingajoumaler fors over verksamheten. Klientema tas emot i Sodertalje pa
familjeradgivningen. Det aligger bada partner att iaktta de sekretessbestammelser som uppstalls i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt att iaktta ovriga sekretessregler som ar
tillampliga avseende de verksamheter som omfattas av detta avtal.

Pris 2020: Klientavgift (egenavgift per besok) 190 kronor per samtal. Fast kostnad 3 163 kronor per
manad. Kostnad per paborjad timme 842 kronor.

Pris 2021: Klientavgift (egenavgift per besok) 190 kroner per samtal. Fast kostnad 3 258 fcronor per
manad. Kostnad per paborjad timme 867 kronor.

Klientavgiften faststalls av kommunfullmaktige i Sodertalje kommun. For 2021 ar inte avgiften
faststalld annu och kan darfor andras under avtalsperioden.

Fakturering sker varje manad i enlighet med avtalet.

Uppfoljning:

Familjeradgivningen kvalitetskontrollerar sin verksamhet genom enkat. Statistik och
verksamhetsberattelse redo visas en gang per ar. En gang per ar utvarderar koparen och saljaren
hur samarbetet kring de avtalade tjanstema har fungerat.

Sign .../..
^
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Bilaga 2

Relationsvaldscenter

I overenskommelsen ingar foljande tjanster:

Oppenvard vald - utsatta

Samtalskontakt sa som krisbearbetning, radgivning och kvinnogmpp.

Pris 2020:

Samtalskontakt sa som krisbearbetning, radgivning: 1 067 kronor per timme.

Gmppverksamhet for valdsutsatta 15 ganger a tva (2) timmar, tva (2) gruppledare till ett
pris av 19 212 kroner inkl. forberedelsetid.

Pris2021:

Samtalskontakt sa som krisbearbetning, radgivning: 1 099 kronor per timme.

Gmppverksamhet for valdsutsatta 15 ganger a tva (2) timmar, frva (2) gmppledare till ett

pris av 19 788 kroner inkl. forberedelsetid.

Oppenvard vald - barn

Krisbearbetning enligt Radda Barnens modell Trappan.

Pris 2020: Krisbearbetning omfattar 6-8 timmar a 1 067 kronor per timme.

Pris 2021: Krisbearbetning omfattar 6-8 timmar a 1 099 kroner per timme.

Utbildning och konsultation for personal vad galler valdsutsatta och barn som bevittnat vald
inom socialtjansten i Gnesta kommun

Detta innebar att personal fran socialtjansten i Gnesta kommun inbjuds till utbildningsdagar som
arrangeras av Relationsvaldscenter och art personalen kan fa radgivning och stod av
Relationsvaldscenter via telefon eller via sammantraden.

Pris 2020: Fordjupad utbildning i vald som arrangeras av Relationsvaldscenter, 1000 kr per
person och tillfalle. Vid onskemal om utbildning/radgivning belagd i Gnesta kommun; 950 kronor
per paborjad timme och per utbildare.

Sign ../.,
^
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Pris 2021: Fordjupad utbildning i vald som arrangeras av Relationsvaldscenter, 1030 kr per
deltagare och tillfalle. Vid onskemal om utbildning/radgivning belagd i Gnesta kommun; 979

kroner per paborjad timme och per utbildare.

Sodertalje kommun Relationsvaldscenter forbinder sig att mfonnera Gnesta kommun nar nagon
medborgare i Gnesta kommun soker hjalp i form av nagon av vara tjanster. Personema i fraga kan
vara anonyiiia och behover ej soka bistand i Gnesta kommun.

Uppfoljning:

En gang per ar utvarderar koparen och saljaren hur samarbetet kring de avtalade tjansterna bar
fungerat.

Sign .../.,^





Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-10-2
Diarienummer: SN.2021.80

Socialnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel för
socialnämnden 2021

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
1. 3 200 tkr från 2021 års investeringsmedel får tas i anspråk.

Sammanfattning
I enlighet med i kommunfullmäktige beslutad ram för investeringar 2021 så ämnar

Socialförvaltningen att ta medel i anspråk för genomförande av följande projekt:

journalsystem, projektledning av implementering av nytt journalsystem, inventarier i

förvaltning samt sängar och madrasser.

Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringsbudget beslutad

för Socialnämnden 2021. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska beslut om

att ianspråkta investeringsmedel fattas av Socialnämnden och kommunstyrelsen innan

de får användas.

Ärendet gäller inköp av journalsystem, projektledning av implementering av nytt

journalsystem, inventarier i förvaltning, sängar och madrasser samt larm.

Förvaltningens synpunkter
Investeringarna och dess ändamål specificeras nedan:

· Inköp av nytt journalsystem - Treserva. Kommer att vara en kostnad 2021 samt

2022 med en delfaktura år ett och tre delfakturor för år två.

· Projektledning av implementering av nytt journalsystem - tagit in en resurs på

halvtid under implementeringsperioden (september - april) för att frigöra

befintlig personal inom Soc-IT att gå in i projektstyrning för införandet av nytt

journalsystem.

· Inköp av inventarier i förvaltningen avseende digital utrustning samt

investering i ljud och bild i sammanträdesrum på Stöd och Vägledning samt på



Socialförvaltningen 2(3)

Gnesta kommun, 646 80 Gnesta, Västra Storgatan 15, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Administration och Biståndsenheten. Investering i digital utrustning görs för att

förhöja dititaliseringsnivån samt underlätta för digitala möten.

· Inköp av sängar och madrasser. Utbyte av sängar, madrasser och sängbord samt

övriga inventarier på Särskilt boende för äldre.

· Inköp av larmtillbehör och digitala lås.

Ekonomiska konsekvenser

Socialförvaltningen har för år 2021 tilldelats investeringsmedel om 3200 tkr för:

Journalsystem 2000 tkr

Projektledning av implementering

av nytt journalsystem 500 tkr

Inventarier i förvaltning 200 tkr

Sängar och madrasser 400 tkr

Larm 100 tkr

Totalt 3200 tkr

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämpbar i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-10-20

Lena Karlsson Leksell

Förvaltningschef



Socialförvaltningen 3(3)

Gnesta kommun, 646 80 Gnesta, Västra Storgatan 15, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Förvaltningschef

~ Förvaltningsekonom



Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-10-20
Diarienummer: SN.2021.83

Socialnämnden

Underlag inför kommande investeringsbeslut

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om följande utrymme för

Socialnämndens investeringsbehov 2022-2024.

Ärendebeskrivning
Ärendet behandlar det investeringsunderlag för 2022-2024 som förvaltningen tagit

fram inför kommande beslut om ianspråktagande av medel.

Förvaltningens synpunkter
Investeringarna kommer innebära positiva effekter inom ekonomi, brukarnytta och

medarbetarnas arbetsmiljö.

Investeringar (tkr) 2022 2023 2024

Digitalisering i verksamheterna 500 500 500

Kontorsutrustning 200 200 200

Journalsystem 1 500

Projektledning av

implementering av nytt

journalsystem

230

Inventarier förvaltning 200 200 200

Sängar och madrasser

Inventarier verksamheten

400 400 400

Larm 100 100 100

Förvaltningsservice

(oljeavskiljare)

50 50 50

Totalt investeringar,

Socialnämnden

3 180 1 450 1 450



Socialförvaltningen 2(2)

Gnesta kommun, 646 80 Gnesta, Västra Storgatan 15, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-10-20

Lena Karlsson Leksell

Förvaltningschef

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Förvaltningschef

~ Förvaltningsekonom



Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-10-21
Diarienummer: SN.2021.13

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning efter september

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning
Socialnämndens resultat tom. september uppgår till -10 031 tkr. Underskottet härrör

från verksamhetsområdet Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård som visar en

negativ avvikelse på -15 919 tkr, Stöd och vägledning visar underskott uppgående till -8

964 tkr samt förvaltningsledningen som har ett negativt resultat på -504 tkr.

Administration och bistånd gör ett positivt resultat uppgående till +15 337 tkr, liksom

Socialnämnden som har ett resultat på +20 tkr.

Ärendebeskrivning
Den ekonomiska uppföljningen redovisas i sin helhet i den bifogade handlingen;

Analys bokslut september 2021 Socialnämnden

Förvaltningens synpunkter

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys utifrån checklista är inte tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-10-21

2. Analys bokslut september

Lena Karlsson Leksell Jenny Neimann

Förvaltningschef Ekonom



Socialförvaltningen 2(2)

Gnesta kommun, 646 80 Gnesta, Västra Storgatan 15, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Sändlista
~ Förvaltningsekonom

~ Förvaltningschef

~ Socialnämnden



Ekonomisk uppföljning efter september 2021 

Socialnämndens resultat tom. september uppgår till -10 031 tkr. Underskottet härrör 

från verksamhetsområdet Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård som visar en 

negativ avvikelse på -15 919 tkr, Stöd och vägledning visar underskott uppgående till -8 

964 tkr likaväl som Förvaltningsledningen som har ett resultat på -504 tkr. 

Socialnämnden gör ett positivt resultat på +20 tkr liksom Administration och bistånd 

som gör ett positivt resultat uppgående till +15 337 tkr.  

Prognosen för socialnämnden uppgår till -9 330 tkr. Negativa prognoser återfinns inom 

Förvaltningsledningen (-503 tkr), Stöd och vägledning (-9 302 tkr) och Äldre, 

funktionsstöd, hälso- och sjukvård (-18 453 tkr). Positiva prognoser redovisas för 

Socialnämnden (+20 tkr) och Administration och bistånd (+18 908 tkr).  

 

Prognos: -9 330 tkr 

Ekonomiskt utfall samt prognos per verksamhetsområde (tkr) 

 

  

Verksamhetsområde Budget 

2021 

Resultat 

per April 

Prognos 

per April 

Resultat 

per 

September 

Prognos   

per Augusti 

Socialnämnden 
-26 9 11 20 20 

Förvaltningsledning  
-2 800 483 1 000 -504 -503 

Stöd och vägledning 
-44 000 -4 639 -5 625 -8 964 -9 302 

Äldre, 

funktionsstöd, 

hälso- och sjukvård 

-21 161 -8 696 -19 920 -15 919 -18 453 

Administration och 

bistånd 

-171 339 7 504 18 740 15 337 18 908 

TOTAL -239 326 -5 340 -5 794 -10 031 -9 330 



Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde  

Förvaltningsledning 

Underskottet per september förklaras i första hand av konsultkostnader för inhyrd 

förvaltnings- och verksamhetschef. Förvaltningen sparar kostnader för 

verksamhetschef, Stöd och vägledning, för perioden september-december motsvarande 

+350 tkr. Under verksamhetsområdet har ersättning för sjuklönekostnader bokförts 

motsvarande +920 tkr för perioden januari-augusti och förvaltningen prognosticerar 

med ytterligare +250 tkr för 2021. 

Prognos: -503 tkr 

 

Stöd och vägledning 

 

Verksamheten uppvisar ett kraftigt försämrat resultat jämfört med första tertialet. Från 

ett resultat på -19 176 tkr i april, vilket i princip betydde att knappa halva helårsbudgeten 

var förbrukad per april, uppgår underskottet tom september till -42 052 tkr.  

Av underskottet på -9 302 tkr förklaras -6 902 tkr av kostnader för placeringar, främst 

HVB. Av dess kostnader planerades under första halvåret att avsluta flera placeringar 

och på så sätt minska kostnaderna för andra halvåret. Så har dock ej skett och bara en 

knappt märkbar effekt kan urskiljas för årets resterande fyra månader. Även kostnader 

för ensamkommande barn/unga bidrar till underskottet på utredning och stöd, det 

beror främst på att bidragen inte inkommit i enlighet med budget beroende på minskat 

mottagande. Samtidigt så har även här kostnader för HVB-placering kopplade till 

ensamkommande barn/unga bokförts.  Vuxenutbildning representerar -1 986 tkr av 

verksamhetsområdets underskott. Det förklaras av höga personalkostnader under första 

tertialet samt höga kostnader för kurser, men även av att budgeterade bidrag inte väntas 

inkomma. Förändringen sedan föregående redovisning är en bortbokning av en ej längre 

giltig fordran från 2019. Stöd till arbete svarar för -1 543 tkr av det totala underskottet 

vilket i huvudsak förklaras av högre lönekostnader än budgeterat då en anställd flyttats 

från verksamhetschefen till stöd till arbete och då även kostnaderna medan budgeten är 

Enhet  Budget 

2021 

Resultat 

per April 

Prognos 

per April 

Resultat 

per 

September 

Prognos   

per Augusti 

Verksamhetschef -4 692 -1 861 287 -2 866 1 129 

Utredning och stöd -20 674 -10 246 -3 535 -21 295 -6 902 

Stöd till arbete -11 619 -3 970 -1 776 -10 737 -1 543 

Vuxenutbildning -7 015 -3 099 -601 -7 154 -1 986 

TOTAL -44 000 -19 176 -5 625 -42 052 -9 302 



kvar hos verksamhetschefen, även här har intäkter i form av bidrag budgeterats som inte 

väntas inkomma under året.   

Prognos: -9 302 tkr 

 

Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård 

 

Verksamhetens prognos förbättras mellan april och augusti från -19 920 tkr till -18 453 

tkr.  

Prognosen på -18 453 tkr fördelas på följande sätt mellan enheterna; Stab 

prognosticeras göra ett underskott på -953 tkr, främst beroende på att kostnader för 

trygghetslarm bokförs här och budgeten finns under verksamhetsområdet 

Administration och bistånd. Underskottet dämpas något av lägre personalkostnader än 

budgeterat då 1,5 tjänst vakanshålles. LSS prognosticeras göra ett underskott på -3 002 

tkr vilket förklaras av underskott på Daglig verksamhet, underskottet är en konsekvens 

av låga intäkter på grund av lågt antal deltagare, detta dämpas dock med ca 1,8 mnkr 

genom lägre personalkostnader än budget. SoL FN prognosticeras göra ett underskott 

på -1 660 tkr vilket i huvudsak förklaras av låga intäkter för både boendestöd (låg 

beviljandegrad) och sysselsättning (färre besökare p.g.a. pandemin). SoL ÄO 

prognosticeras göra ett underskott på -9 112 tkr vilket i huvudsak härleds till 

Hemtjänsten som enligt prognos kommer att redovisa ett underskott på -9 600 tkr 

fördelat på; personalkostnader -5 466 tkr, drift -1 079 tkr, intäkter -3 055 tkr. SÄBO 

prognosticerar ett överskott på +600 tkr i ock med högre beläggningsgrad än 

budgeterat. Korttidsboendet prognosticerar ett underskott på – 2 021 tkr på grund av 

lägre beläggningsgrad och följaktligen lägre intäkter i övrigt enligt budget gällande 

personalkostnader och drift. Även dagverksamheten har haft betydligt färre gäster än 

budgeterat och följaktligen prognosticeras ett underskott på intäktssidan, totalt 

underskott för verksamheten -1 092 tkr.  HSL prognosticerar ett underskott på -3 726 

tkr. Det förklaras främst av att kostnader för hjälpmedel och läkemedel inte 

Enhet  Budget 

2021 

Resultat 

per April 

Prognos 

per April 

Resultat 

per 

September 

Prognos   

per Augusti 

Stab 0 -1 064 -2 745 -687 -953 

LSS 0 -953 -1 690 -1 731 -3 002 

SoL FN 0 -214 -612 - 1 324 -1 660 

SoL ÄO 0 -4 765 -11 408 -10 095 -9 112 

HSL -21 161 -7 705 -3 465 -18 262 -3 726 

TOTAL -21 161 -14 701 -19 920 -32 100 -18 453 



budgeterades 2021. Underskottet dämpas med +1 122 tkr lägre personalkostnader än 

budgeterat.   

Verksamheten avser att ansöka om utlysta statsbidrag om +3 000 tkr vilket kommer att 

minska personalkostnaderna. 

Prognos: -18 453 tkr 

 

Administration och bistånd 

 

Enhetens resultat förbättras något mellan april och augusti från +18 740 tkr till +18 908 

tkr. Resultatet förklaras framför allt av låga lönekostnader på staben till följd av 

vakanser. Statsbidraget, ensamhet bland äldre, har bokförts under staben som en intäkt 

men kostnader som redovisas under statsbidraget finns på flertalet kostnadsstället, 

bland annat under utförande enheter. LSS prognosticerar ett överskott på +4 535 tkr 

vilket främst härrör sig till daglig verksamhet där förklaringen ligger i låg utförandegrad 

på utförarsidan. SoL FN prognosticerar ett överskott på +742 tkr vilket upparbetats 

främst under boendestöd och sysselsättning i och med låg beviljandegrad och lågt antal 

besökare. Två externa köp HVB har bokförts här vilket drar ner överskottet med drygt 

en miljon. SoL ÄO prognosticerar ett resultat på +9 128 tkr vilket främst förklaras av låg 

utförandegrad inom hemtjänsten men även låg beläggningsgrad på korttidsboende och 

att budget för trygghetslarm ligger under verksamhetsområdet men kostnaderna för 

detta bokförs på verksamhetsområde Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård. Övriga 

beslut prognosticerar ett resultat på +1 206 tkr vilket främst förklaras av att pandemin 

gjort att färre nyttjat möjligheten till bostadsanpassningsbidrag och bostadsanpassning. 

Detsamma gäller färdtjänst som inte nyttjats i lika hög utsträckning på grund av 

coronapandemin  

Prognos: +18 908 tkr 

Enhet  Budget 

2021 

Resultat 

per April 

Prognos 

per April 

Resultat 

per 

September 

Prognos   

per Augusti 

Stab -19 010 -5 260 4 060 -11 050 3 297 

LSS -55 363 -17 222 4 699 -37 784 4 535 

SoL FN -8 815 -2 485 -441 -5 566 742 

SoL ÄO -83 251 -23 328 9 943 -55 792 9 128 

Övriga beslut -4 900 -1 188 479 -3 012 1 206 

TOTAL -171 339 -49 483 18 740 -113 204 18 908 
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Upprättad: 2021-10-05
Diarienummer: SN.2021.35

Socialnämnden

Redovisning av nyckeltal, kvartal 3

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Socialnämnden tar del av och godkänner Redovisning av nyckeltal, kvartal 3.

Ärendebeskrivning
Varje kvartal överlämnar förvaltningen utvalda demografiska nyckeltal till nämnden.

Detta ärende innefattar nyckeltal för kvartal 3 (juli, augusti och september). Till

ärendet finns 3 bifogade listor som innefattar ett antal lokala nyckeltal för

socialförvaltningens verksamhet. Nyckeltalen ger nämnden en möjlighet att följa

omfattning, förändring och effektivitet inom ett antal valda nyckeltal vad gäller volym

samt diverse led- och utredningstider. På nämndsammanträdet den 1 september erhöll

förvaltningen ett uppdrag att till varje Redovisning av nyckeltal även inkomma med en

tillhörande analys.

Förvaltningens synpunkter
Med tanke på att nyckeltalen endast avser tre månader (kvartal 3) ska samtliga analyser

göras med försiktighet. Redovisning av nyckeltal är en ny produkt för detta

innevarande år (2021). Förvaltningen ämnar dels att utveckla Redovisning av nyckeltal

med fler indikatorer och dels utveckla en modell för årliga uppföljningar där nämnden

kan följa volymer, förändringar och effektivitet över tid. Nedan redovisas analys för

kvartal 3.

Vad gäller hemtjänst kan förvaltningen se en liten ökning av nya ansökningar. Detta

förklaras med tesen att det vanligtvis är en lägre benägenhet att ansöka om bistånd

under sommaren, för att sedan öka efter sommaren. Förvaltningen har inte haft några

avslag på hemtjänstansökningar.

Vad gäller särskilt boende för äldre ser förvatningen en sjuknade trend som ser ut att

stabilisera sig runt denna nivå, efter att tidigare ha legat högre. Detta förklaras med

faktum att dessa ärenden dras gemensamt, vilket innebär att bedömningsnivån blir

likartad månad till månad. Vad gäller utredningstid från aktualisering till beslut särskilt

boende för äldre ser förvaltningen att augusti låg avvikande lågt. Detta förklaras med

färra antal ansökningar denna månad vilket innebar att större fokus kunde läggas på

dessa utredningar.
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Vad gäller utredningstid från aktualisering till beslut särskilt boende för personer med

psykisk funktionsnedsättning rör det sig om så små volymer att det är svårt att utläsa

något. Generellt gäller dock att dessa utredningar är en längre process och därmed

utredningstiden längre.

Vad gäller insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS är

det låga volymer både vad gäller ansökningar om bostad med särskild service enligt LSS

och kontaktperson, samt korta utredningstider.

Vad gäller ansökningar om färdtjänst och riksfärdtjänst ser förvaltningen något ökande

volymer mot slutet av sommaren. Detta kan härledas till lättade corona restriktioner

som gjort personer mer villiga att resa och röra sig i samhället.

Vad gäller bostadsanpassningsbidrag är det små volymer.

Vad gäller orosanmälningar för detta kvartal ser förvaltningen en liten ökning under

augusti.

Hittills i år (januari - september) har det inkommit 432 orosanmälningar. Förra året

(2020) under samma period (januari - september) inkom det 437 orosanmälningar.

Om man jämför med 2019 under samma period (januari - september) då det inkom

302 orosanmälningar ser förvaltningen en ökning. Ökningen kan vara kopplad till

corona pandemin.

Av de 432 inkomna orosanmälningarna har 116 av dessa tillförts redan pågående

utredning. De två största kategorierna orosanmälare härstammar från polis och

skola/skolbarnomsorg som stod tillsammans för 192 anmälningar.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämplig.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-10-05

2. Nyckeltal för juli, augusti och september.
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Lena Karlsson Leksell Ida Claesson

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare

Sändlista
~ Verksamhetschef AoB

~ Verksamhetschef SoV

~ Verksamhetschef ÄFH

~ Förvaltningsekonom
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Socialnämnden 2021-10-27

Översyn och revidering av riktlinjer för hälso-
och sjukvård - antagande av ritklinje

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Socialnämnden godkänner riktlinjer gällande hälso- och sjukvård i Gnesta kommun

som ersätter nuvarande riktlinjer.

Sammanfattning
Ärendet avser en översyn och revidering av de riktlinjer som finns inom hälso- och

sjukvården inom Gnesta kommun.

Idag finns det 23 stycken riktlinjer som är beslutade av nämnd.

Förslaget som föreligger är att det ska finnas åtta stycken riktlinjer och att övriga

nuvarande riktlinjer kan omvandlas till rutiner.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 2021-06-23 om att riktlinjerna inom hälso- och

sjukvården skulle ses över och revideras. Det finns i dagsläget 23 stycken riktlinjer

som berör hälso- och sjukvården i Gnesta kommun, och som inte uppdaterats på länge.

Förslaget som tagits fram omfattar en beskrivande text av de riktlinjer som bör finnas.

Det föreslås att det skall finnas riktlinjer inom följande områden,

- Avvikelsehantering

- Delegering

- Dokumentation och informationsöverföring, arkivering och gallring

- Läkarmedverkan och kontakt med övrig hälso- och sjukvårdspersonal

- Läkemedelshantering

- Medicintekniska Produkter (MTP)

- Basala hygienrutiner inom vård och omsorg

- Hälso- och sjukvård av god kvalitet

Tre av ovanstående riktlinjer, delegering, läkemedelshantering och medicintekniska

produkter är framtagna i samverkan mellan MAS/MAR i Sörmland
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Övriga nuvarande riktlinjer föreslås tas bort och eventuellt göras om till rutiner.

Dessa är:

- Riktlinje vid pandemi

- Riktlinje för ansvarsfördelning vid egenvård

- Riktlinje för hjärt- lungräddning i särskilda boenden i Gnesta kommun

- Riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder

- Riktlinje vid suicid och suicidförsök

- Riktlinje för id-märkning inom Gnesta kommuns särskilda boenden

- Riktlinje utlämnande av patientens hälso- och sjukvårdsjournal

- Riktlinje utlämnande av journal

- Riktlinje markering i journal överkänslighet

- Riktlinje för akut och buffertförråd

- Riktlinje för anmälan enligt Lex Maria

- Riktlinje för vård i livets slut

- Riktlinje för brytpunktssamtal

- Riktlinje för vård vid urininkontinens (finns två stycken)

- Riktlinje för ordination av urinkateter (KAD)

- Riktlinje för förebyggande åtgärder och behandling av undernäring

- Riktlinje för samtycke till kvalitetsregister

- Riktlinje patientsäkerhet

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att det behövs ett enhetligt system för riktlinjer och rutiner för

hälso- och sjukvården i Gnesta kommun.

Idag finns det 23 stycken riktlinjer som alla är beslutade av nämnden. Det finns en

risk, med många riktlinjer, att de inte följs då det kan vara svårt att hitta bland dem.

Samtliga riktlinjer har kontrollerats och värderats och utifrån hur övriga kommuner

arbetar med riktlinjer har förslaget med ett gemensamt dokument med åtta stycken

riktlinjer tagits fram.

Juridiska konsekvenser

Riktlinjerna är framtagna utifrån MAS ansvarsområde och utifrån de lagar och

författningar som finns inom området. De är beskrivna i dokumentet Riktlinjer hälso-

och sjukvård i Gnesta kommun, Socialnämnden.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Förslaget till beslut får inga konsekvenser som leder till fördelar eller nackdelar för

varken kvinnor/män eller flickor eller pojkar.
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-10-11

1. Riktlinjer Hälso- och sjukvård, Gnesta kommun, socialnämnden

Lena Karlsson Leksell Patrik Rosin

Förvaltningschef Verksamhetschef administration och

bistånd

Annalisa Andersson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

(MAS)

Sändlista
~ Förvaltningschef

~ Verksamhetschef administration och bistånd

~ Kvalitetsteamet
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Inledning 
Gnesta kommun ska bedriva sådan hälso- och sjukvård så att den uppfyller de krav på 
en god och säker vård som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Målet för 
hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 
Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges 
företräde till vården.  

Förvaltningens definition på evidensbaserad praktik 
Förvaltningen ska sträva efter att arbeta med en evidensbaserad praktik. Förutom att 
lyssna på brukarens uppfattningar och önskemål, ska vi ha vetenskaplig baserad 
kunskap om det vi gör hjälper eller åtminstone inte skadar.  

Förvaltningen ska följa upp och kunna redovisa vad som utförts och vilken vetenskaplig 
kunskap som ligger till grund för hur vi handlar. 

Socialnämnden i Gnesta kommun har det övergripande ansvaret för att den hälso- och 
sjukvård som erbjuds inom ansvarsområdet uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav 
på god vård. Ansvaret avser: 

• vård och omsorgsboenden för äldre enligt SoL 
• hemsjukvård för personer över 18 år, i ordinärt boende inom primärvårdens 

uppdrag 
• korttidsvistelse enligt SoL 
• dagverksamhet för äldre enligt SoL 
• bostäder med särskild service för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar enligt SoL och LSS  
• daglig verksamhet enligt LSS 

Socialnämnden hanterar hälso- och sjukvårdsansvaret genom medicinskt ansvarig 
sjuksköterska [MAS]. Ansvaret avser den vård och behandling som patienterna ges 
samt de författningsreglerade krav som finns. Socialnämnden ansvarar för att MAS ges 
en organisatorisk ställning och placering som gör det möjligt att fullgöra uppgifterna. 

Enligt 4 kap. 6 § i Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) ska en medicinskt 
ansvarig sjuksköterska ansvara för att: 

1. Patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om. 
2. Journaler förs i den omfattning som föreskrivs i Patientdatalagen (2008:355).  
3. Beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med 

patientsäkerheten.  
4. Det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för 

läkemedelshanteringen.  



 Förvaltning  5(47) 
 

Dokumentnamn Riktlinjer hälso- och sjukvård 
Ämne Socialnämnden Gnesta kommun 
Beslutsinstans Socialnämnden 

5. Det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för rapportering enligt 6 
kap. 4 § Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

6. Det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för att kontakta läkare 
eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.  

7. Patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet 
inom kommunens ansvarsområde  

Utifrån detta dokument och de riktlinjer som finns ska enhetschef för hälso- och 
sjukvården tillsammans med MAS ta fram rutiner för samtliga områden för att 
garantera en god och säker vård.  
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Dokumentnamn Riktlinjer hälso- och sjukvård 
Ämne Socialnämnden Gnesta kommun 
Beslutsinstans Socialnämnden 

Ansvar och kompetens  

Författningar 
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

Patientsäkerhetsförordningen (2017:94)  

Patientlagen (2014:821) 

Allmänt    
Det övergripande ledningsansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården regleras i 
hälso- och sjukvårdslagen och i hälso- och sjukvårdsförordningen. I dessa definieras 
vad som avses med hälso- och sjukvård, d v s åtgärder för att medicinskt förebygga, 
utreda och behandla sjukdomar och skador, sjuktransporter och omhändertagande av 
avlidna, samt vårdgivarens, verksamhetschefens och MAS/MAR (medicinskt ansvarig 
sjuksköterskas/medicinskt ansvarig rehabiliterings) ansvar.  

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar beskrivs ytterst i Patientsäkerhetslagen. 
Vidare finns ett antal föreskrifter och allmänna råd som uttrycker speciella 
kompetenskrav för vissa yrkesgrupper och funktioner i hälso- och sjukvården.  

Enligt patientsäkerhetslagen ska den som avser att bedriva verksamhet som omfattas 
av Inspektionens för vård och omsorgs [IVO] tillsyn anmäla det till IVO senast en 
månad innan verksamheten påbörjas. Om verksamheten helt eller till väsentlig del 
förändras eller flyttas, ska det anmälas till IVO inom en månad efter genomförandet. 
Om verksamheten läggs ned ska det snarast anmälas till IVO.  

Kravet på god vård innebär bland annat att främja goda kontakter mellan patienten och 
hälso- och sjukvårdspersonalen. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska medverka i 
kvalitetsutvecklingsarbete. Det innebär utveckling av rutiner, metoder, risk- och 
avvikelsehantering samt uppföljning av mål och resultat i verksamheten som 
vårdgivaren beskrivit i uppdragsbeskrivningarna.  

Vården och behandlingen ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd 
med den enskilde individen. Den enskilde och/eller anhörig ska ges individuellt 
anpassad information om den enskildes hälsotillstånd och om metoder för vård och 
behandling. Den enskilde och dennes anhöriga ska informeras om hur klagomål och 
synpunkter anmäls. Om den enskilde har behov av både hälso- och sjukvård, oavsett 
huvudman, och insatser från socialtjänsten ska en samordnad individuell plan [SIP] 
upprättas.                                                           
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Ämne Socialnämnden Gnesta kommun 
Beslutsinstans Socialnämnden 

All legitimerad personal har skyldighet att föra patientjournal. Även icke- legitimerad 
personal som biträder en legitimerad yrkesutövare ska föra journal.   

All hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att rapportera avvikelser i hälso- och 
sjukvården. 

All hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig verksamhet har tystnadsplikt enligt 
offentlighets – och sekretesslagen (2009:400). För privata utförare gäller motsvarande 
regler om tystnadsplikt enligt patientsäkerhetslagen. 

Hälso- och sjukvårdsansvar inom socialförvaltningen 
Kommunfullmäktige beslutar vilken eller vilka nämnder i en kommun som ansvarar för 
ledningen av hälso- och sjukvården. I Gnesta kommun är det socialnämnden och 
socialförvaltningen som har det övergripande ansvaret för att den hälso- och sjukvård 
som kommunen erbjuder uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård.  

God vård innebär att vården ska 

• vara av god kvalitet med god hygienisk standard 
• tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet 
• bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet 
• främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen och 
• vara lätt tillgänglig  

Kommunen har att erbjuda hälso- och sjukvård upp t o m sjuksköterskenivå. Regionen, 
det vill säga Region Sörmland, ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda 
ska kunna erbjudas en god och säker vård i enlighet med kommunens ansvarområde. 

Vårdgivarens - nämndens – ansvar 
Med vårdgivare avses, enligt lagstiftning, statlig myndighet, landsting/region och 
kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget/regionen 
eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare). Hälso- och sjukvårdsverksamhet 
som yrkesmässigt bedrivs av annan juridisk eller fysisk person, aktiebolag, stiftelse, 
handelsbolag eller som enskild firma är privat vårdgivare. 

Det finns ingen praktisk eller rättslig skillnad mellan vilka skyldigheter som olika typer 
av vårdgivare har. Gnesta kommun bedriver hälso- och sjukvård inom socialnämndens 
och ansvarsområde genom socialförvaltningens verksamheter och är alltså vårdgivare. 
De privata utförare som bedriver hälso- och sjukvård genom avtal med 
socialförvaltningen är egna vårdgivare och ansvarar självständigt för att uppfylla de 
krav som följer av lagar och anslutande författningar.  
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Dokumentnamn Riktlinjer hälso- och sjukvård 
Ämne Socialnämnden Gnesta kommun 
Beslutsinstans Socialnämnden 

Vårdgivaren utser verksamhetschef och beslutar vilka befogenheter, rättigheter och 
skyldigheter verksamhetschefen ska ha.  

Vårdgivaren ansvarar för att verksamhetschefen har tillräcklig kompetens för 
uppgiften, ges möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter samt att rätt kompetent hälso- 
och sjukvårdspersonal anställs. 

Vårdgivaren eftersträvar hög kontinuitet i vården och för patienter med återkommande 
hälso- och sjukvårdsbehov ska en omvårdnadsansvarig sjuksköterska utses. För den 
som får återkommande rehabilitering/habilitering ska en rehabiliteringsansvarig 
arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast utses. 

Sjuksköterska ska finnas tillgänglig dygnet runt, i den omfattning och med den 
inställelsetid som patientsäkerheten kräver. Kontaktvägar och kontaktuppgifter för att 
nå sjuksköterska ska vara tydlig, lätt tillgänglig och förankrad i verksamheterna.  

Vårdgivaren är skyldig att anpassa bemanningen av varje verksamhetsområde så att 
kraven på en vård av god kvalitet och säkerhet för patienterna kan upprätthållas samt 
att det finns personal med både formell som reell kompetens som kan fullfölja de 
uppgifter som ankommer verksamheten.  

Verksamhetschef enligt HSL, ansvar     
Inom socialförvaltningen i Gnesta kommun är enhetschef för hälso- och 
sjukvårdsenheten verksamhetschef enligt HSL och representerar vårdgivaren samt har 
ett samlat ledningsansvar för sin verksamhet. I ansvaret ligger att säkerställa att 
patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården 
tillgodoses.  

Inom socialförvaltningen är det verksamhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten och 
medicinskt ansvarig sjuksköterska [MAS] som har ett gemensamt ansvar för att se till 
att verksamheten har en hög patientsäkerhet och att hälso- och sjukvården inklusive 
rehabilitering är av god kvalitet.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvar 
Inom de verksamhetsområden som en kommun beslutar ska det, enligt HSL, finnas en 
medicinskt ansvarig sjuksköterska [MAS]. Inom Gnesta kommun har socialnämnden 
hälso- och sjukvårdsansvaret. MAS ställning i organisationen ska vara tydlig och det 
ska finnas möjligheter för hen att utföra det medicinska ansvaret.                                                                                                     
MAS bör delta regelbundet i utförarnas ledningsgrupp, minst 2 gånger/termin. 

Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering kan en fysioterapeut, 
sjukgymnast eller en arbetsterapeut fullgöra de uppgifter som åligger en MAS. 
Funktionen kallas medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR). 
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Ämne Socialnämnden Gnesta kommun 
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Enligt HSL, hälso-och sjukvårdsförordningen och patientsäkerhetsförordningen 
ansvarar MAS för  

• beslut om att delegera ansvar för att vårduppgifter är förenliga med säkerheten 
för patienterna,  

• patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet 
inom kommunens ansvarsområde 

• journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (SFS 
2008:355) 

• patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare ordinerat  
• det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för  
a) läkemedelshantering 
b) rapportering enligt 6 kap. 4§ patientsäkerhetslagen (2010:659) och 
c) kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients 

tillstånd fordrar det. 

Dessutom ansvarar MAS för  

• styrdokument för hälso- och sjukvård och rehabilitering följs 
• samverkan och samordning med andra vårdgivare sker samt 
• att råd och stöd ges till förvaltningens chefer och medarbetare samt vara 

rådgivande åt förvaltningsledning och dess olika stödfunktioner i hälso- och 
sjukvårds och rehabiliteringsfrågor. 

MAS har inte ansvar för individuella patientinsatser men kan då behov finns gå in i 
enskilda ärenden och bestämma om vård och behandling.  

Vid frånvaro av MAS ersätter chef för hälso- och sjukvårdsenheten, samt att hen har 
möjlighet att rådfråga någon av övriga MAS i länet. 

Hälso- och sjukvårdspersonal är                       

• all legitimerad personal 
• icke legitimerad personal som efter delegation får en arbetsuppgift av 

legitimerad personal d v s biträder en legitimerad yrkesutövare. 

Arbetet inom hälso- och sjukvården ska utföras enligt vetenskap och beprövad 
erfarenhet, sakkunnigt och omsorgsfullt. Yrkesansvaret innebär att hälso- och 
sjukvårdspersonalen själv ansvarar för hur uppgifterna utförs.  

Riktlinjer, rutiner och instruktioner      
Inom socialförvaltningen ansvarar MAS för de riktlinjer som styr hälso- och sjukvårds 
– och rehabiliteringsuppdraget. 
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Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för att det finns rutiner och instruktioner, att 
dessa är kända och finns publicerade, för att hantera hälso- och sjukvårdsuppdraget.                                                                                                    
Inom varje verksamhetsområde där det bedrivs kommunal hälso- och sjukvård ska det 
finnas rutiner i tillräcklig omfattning, för vad som är god och säker vård.  
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Beslutsinstans Socialnämnden 

Avvikelsehantering, utredning av vårdskador och 
anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
(enligt lex Maria)  

Författningar                                                                                                                                                                               
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

Patientsäkerhetslag (2010:659) 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd vårdgivares systematiska 
patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) 

Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har 
medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (HSLF-FS 2017:41) 

Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 

Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete  

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska 
produkter i hälso- och sjukvården 

Se även 
Process-för-hantering-av-Lex-Maria.pdf (insidan Gnesta kommun) 

Rutin-process-för-hantering-av-Lex-Maria.docx (insidan Gnesta kommun) 

Allmänt 
Enligt Patientsäkerhetslagen är all hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att rapportera 
avvikelser/risker/händelser som är av betydelse för patientsäkerheten.  

Vårdgivaren ska utreda händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
vårdskada. Dessutom ska vårdgivaren följa upp händelser och snarast göra en 
bedömning om det inträffade enbart ska hanteras lokalt eller om händelsen också ska 
anmälas till Inspektionen för vård och omsorg [IVO]. 

Med en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada kan till 
exempel avses  

• en eller flera vidtagna åtgärder 
• underlåtenhet att vidta en eller flera åtgärder 
• brister i samspelet mellan människa, teknik och organisation 
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• brister som kan relateras till latenta (sådant som finns i verksamheten men som 
inte blir synligt förrän något inträffar) tillstånd i verksamheten, eller 

• tillfälliga omständigheter som sammanfaller och påverkar patientsäkerheten 
negativt 

Vårdgivaren ska också anmäla om det finns skälig anledning att befara att legitimerad 
personal kan utgöra en fara för patientsäkerheten.  

Det kan vara aktuellt att anmäla en händelse som har eller hade kunnat medföra en 
vårdskada till andra myndigheter eller till flera myndigheter samtidigt, t ex vid 
händelser som innefattar medicintekniska produkter, läkemedelsbiverkningar eller 
händelser i samband med strålning.  

Alla händelser ska omgående börja utredas på enhetsnivå. Utredningar oavsett 
händelsens allvarlighetsgrad, ska dokumenteras enligt rutin i ledningssystemet. 

Vårdgivaren har en skyldighet att snarast informera en patient om inträffade 
vårdskador samt möjligheten för den enskilde att anmäla till Gemensamma 
patientnämnden eller till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och för möjligheten 
att begära skadestånd för det inträffade. Dessutom ska vårdgivaren informera om vilka 
åtgärder man vidtagit i verksamheten för att minska risken för upprepning samt att 
man som vårdgivare har en skyldighet att hantera klagomål och synpunkter.  

När en utredning är klar ska vårdgivaren informera involverade i händelsen om 
resultatet och lärdomarna av den. Utredningar av händelser ligger till grund för att öka 
kunskapen om riskfaktorer, att lära av det som hänt och förebygga att det inte händer 
igen samt skapa underlag för ständiga förbättringar av patientsäkerheten och ska 
betraktas som en del av det dagliga arbetet. 

Definitioner                                                                                    
Avvikelse – händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat 
(Socialstyrelsens termbank) 

Patientsäkerhet - skydd mot vårdskada (Socialstyrelsens termbank) 

Vårdskada - lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som 
hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med 
hälso- och sjukvården. (Patientsäkerhetslagen 2010:659) 

Allvarlig vårdskada är en vårdskada som är  

• bestående och inte ringa 
• eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit 

(Socialstyrelsens termbank). 

En utrednings omfattning 
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Utredningen av en händelse som har eller hade kunnat medföra en vårdskada ska i 
varje enskilt ärende anpassas efter händelsens karaktär.  

Avvikelser av mindre allvarlig karaktär utreds och hanteras på enheten. En utredning 
kan också omfatta en eller flera lagrum och därav ska alltid en bedömning göras om 
vem som är mest lämplig att genomföra utredningen.  Allvarligare händelser utreds av 
MAS/MAR i samarbete med enheten. 

Vårdskada 
En utredning av en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra 
vårdskada ska innehålla  

• uppgifter om händelsen samt analysen och bedömningen av den 
• uppgifter som hur kunskap om händelsen och dess konsekvenser ska spridas i 

syfte att bidra till lärande och ökad patientsäkerhet, och 
• de andra uppgifter som behövs för att bidra till att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 
• uppgifter om de åtgärder som planeras med anledning av händelsen, samt när 

de ska vidtas 

Om händelsen inte föranlett någon åtgärd, ska skälen till det anges. 

Allvarlig vårdskada 
En utredning av en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada ska innehålla uppgifter om 

• händelseförloppet 
• när händelsen inträffade, uppmärksammandes och rapporterades 
• vilka konsekvenser som händelsen har medfört eller hade kunnat medföra för 

patienten, och 
• vårdgivarens analys och bedömning av bidragande och bakomliggande orsaker 

till händelsen 
• vilka åtgärder som är beslutade och har vidtagits eller ska vidtas för att 

förhindra att en liknande händelse inträffar igen eller för att begränsa 
effekterna av en händelse som inte går helt att förhindra 

• vem eller vilka som ansvarar för att åtgärderna vidtas 
• när åtgärderna enligt tidplan ska vara vidtagna 
• vem eller vilka som ansvarar för att uppföljningen av åtgärderna, och  
• hur hälso- och sjukvårdspersonalen har informerats eller ska informeras om 

vårdgivarens analys och bedömning av händelsen i syfte att bidra till lärande 
och ökad patientsäkerhet. 
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Dessutom ska utredningen innehålla uppgifter om patientens beskrivning och 
upplevelse av händelsen. Närstående kan, om patienten så önskar och inget hinder 
finns enligt lagstiftning, erbjudas möjlighet att i patientens ställe beskriva eller 
förmedla upplevelsen av händelsen.  

Anmälan till inspektionen för vård och omsorg, IVO 
• ska göras av den som vårdgivaren utsett som ansvarig för 

anmälningsskyldigheten  
• ska göras på avsedd blankett (anmäl vårdskada - ”lex Maria”) som finns på 

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) webbsida. (www.ivo.se) Samtliga 
begärda uppgifter enligt blanketten ska fyllas i 

• ska göras snarast efter att händelsen har inträffat 
• ska bifogas till den utredning som genomförts – antingen samtidigt med 

anmälan eller snarast därefter, samt till utredningen lämna in kopia av 
patientjournal/-er, tillämpliga rutiner och övriga handlingar som är relevanta 
för utredningen 

• informera patient/brukare eller anhörig/närstående att anmälan är inskickad.  

Orsaker till risker och avvikelser  
Då en avvikelse eller risk identifierats är det av stor vikt att ta reda på och förklara de 
bakomliggande orsakerna varför händelsen inträffade eller varför risken finns. En 
bakomliggande orsak återfinns ofta på systemnivå. Det är dessa orsaker som är 
intressanta att analysera och inte de enskilda medarbetarnas eventuella felhandlingar. 
Om en bakomliggande orsak åtgärdas, kan risken för upprepning av samma 
händelse/tillbud minimeras eller elimineras. De bakomliggande orsakerna identifieras 
med hjälp av systematiska metoder, risk- eller händelseanalys.  

För socialförvaltningen gäller     
All personal (även icke legitimerad personal) har skyldighet att rapportera om en 
patient/brukare varit involverad i en händelse som avviker från det normala inom 
hälso- och sjukvårdens område.  

• Enhetschef inom respektive verksamhetsområde ansvarar för att utreda och 
hantera avvikelser.  

• Verksamhetschef och enhetschef inom respektive verksamhetsområde, ansvarar 
för att säkerställa den enskilde individens behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning och säkerhet tillgodoses.  

• Verksamhetschef, och enhetschef inom respektive verksamhetsområde ansvarar 
för att det finns tydliga rutiner för det lokala kvalitetsarbetet där återkoppling 
efter utförd utredning av avvikelse ingår.  
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• Vårdgivaren, nämnden, ansvarar för att utse anmälningsansvarig av allvarliga 
händelser inom hälso- och sjukvårdsområdet till IVO. Inom socialförvaltningen 
åligger uppdraget MAS.  

• Interna avvikelser ska registreras i journalsystemet Treseva enligt 
rutin/instruktion. 

• Avvikelser som skickas mellan förvaltningen och region Sörmland sker 
postledes.  

• Avvikelser som skickas mellan förvaltningen och externa huvudmän/utförare 
sker postledes.  

• Alla avvikelser som orsakats av fel på medicintekniska produkter ska snarast 
anmälas till tillverkaren av produkten, i samverkan med MAS.  MAS gör en 
anmälan till Läkemedelsverket på avsedd digital blankett.  

• Enhetschefer och ansvarig för hanteringen av externa avvikelser ska årligen 
vara MAS behjälplig med sammanställning och analys av avvikelser. MAS 
redovisar årligen till nämnd i patientsäkerhetsberättelsen.  

Utredning av allvarlig vårdskada, Lex Maria  
Anmälan till IVO ska göras vid händelser som har medfört eller hade kunnat medföra 
en allvarlig vårdskada samt om någon drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av 
annan allvarlig skada än vårdskada.  

MAS har enligt förvaltningens delegationsordning anmälningsskyldigheten till IVO och 
anmälan ska göras snarast efter det att händelsen inträffat.  

Verksamhetsansvarig informerar MAS om det inträffade och påbörjar utredning av 
händelsen i samråd med MAS. MAS kan besluta om att överta utredningen eller att 
komplettera den påbörjade utredningen. MAS bedömer om det inträffade är en 
allvarlig vårdskada eller att en risk för allvarlig vårdskada föreligger och ska anmälas 
till IVO enligt lex Maria. En dialog mellan verksamhetsansvarig och MAS ska påbörjas 
där en plan och ansvarsfördelning för utredning av det inträffade klargörs.  

 Vid anmälan enligt lex Maria ansvarar MAS för att information om anmälan har gjorts 
och att återkoppling sker efter beslut från IVO till verksamhetsansvarig, patient 
och/eller närstående och andra involverade. MAS ansvarar för att socialnämnden hålls 
informerad om pågående utredning. Årlig redovisning av lex Marianmälningar sker till 
nämnden av MAS, genom redovisning i Patientsäkerhetsberättelsen. 
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Ämne Socialnämnden Gnesta kommun 
Beslutsinstans Socialnämnden 

Delegering 

Författningar  
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av 
arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård samt tandvård  

Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av om en hälso- och 
sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (HSLF-FS 2017:22) 

Se även 
Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? Socialstyrelsen, 2017  

Allmänt 
Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Sörmland har utarbetat länsgemensam riktlinje 
för delegering av arbetsuppgifter inom den kommunala hälso-och sjukvården. 

Syftet är att få en enhetlighet i hanteringen oavsett i vilken kommun i länet som 
utförandet sker. Målet är att delegeringar som utfärdas inom länets kommuner är 
patientsäkra och ska ge den enskilda individen trygghet samt en god och säker vård. 

Kompetens 

Formell kompetens 
Formell kompetens innebär att en person har legitimation för yrket eller godkänd 
högskoleutbildning som leder till yrkesexamen. Exempel på yrken som har legitimation 
är, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och läkare. 

Endast den som är formellt kompetent för en viss arbetsuppgift kan delegera den 
vidare.  

Reell kompetens 
Reell kompetens innebär att en person har skaffat sig tillfredsställande kunskaper och 
färdigheter för arbetsuppgiften genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet 
och/eller genom fortbildning. 

Omvårdnadspersonal som har skaffat sig reell kompetens för en viss arbetsuppgift har 
inte utan vidare rätt att utföra den. Hen får först efter delegering utföra 
arbetsuppgiften. 

Den som ska ta över en medicinsk arbetsuppgift, genom delegering, ska vara reellt 
kompetent för den aktuella arbetsuppgiften. Det innebär att den som genom delegering 
har fått ansvar för en arbetsuppgift inte får lämna den vidare till någon annan. 
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Ämne Socialnämnden Gnesta kommun 
Beslutsinstans Socialnämnden 

Den som delegerar en medicinsk arbetsuppgift måste ha både den formella som den 
reella kompetensen.  

Hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvård är åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla 
sjukdomar och skador. Hälso- och sjukvård kan ges på två olika sätt, antingen genom 
att ansvaret för utförandet vilar hos legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, eller att 
utförandet vilar hos den enskilde patienten genom egenvård. Legitimerad personal kan 
överlåta en eller flera arbetsuppgifter till någon annan genom beslut om att delegera 
utförandet. Det är endast legitimerad (formellt behörig personal) som kan delegera 
hälso- och sjukvårdsuppgifter.  

Egenvård 
Hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att 
en patient själv kan utföra definieras som egenvård. Egenvård är inte hälso- och 
sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).                                             

Om någon annan person ska assistera vid egenvård ska beslut om egenvård fattas. 
Hänvisning sker till region Sörmlands och kommunerna i länets gemensamma 
riktlinjer gällande egenvård  https://samverkan.regionsormland.se/for-
vardgivare/narvard/ 

Beslut om delegering/riskbedömning  
Legitimerad personal ska alltid väga in riskens storlek i insatsen som ska utföras. 
Legitimerad personal tar ställning till vilka konsekvenser det medför för vårdtagaren 
om insatsen inte görs på rätt sätt. Bedömning görs även av hur stor sannolikheten är att 
insatsen inte utförs på rätt sätt. Utifrån en riskanalys kan legitimerad personal inom 
sitt ansvarsområde ta ställning till om insatsen är att betrakta som egenvård eller 
hälso- och sjukvård.  

Följande frågor kan användas vid ställningstagande vid riskbedömning:  

• Vad kan gå fel i detta steg? 
• Vilka konsekvenser leder det till för patienten? 

Om legitimerad personal bedömer att insatsen inte är att betrakta som egenvård 
bedöms huruvida insatsen kan delegeras till icke legitimerad personal, eller om den 
legitimerade personalen ska utföra insatsen själv.  

Hög patientsäkerhet ska alltid eftersträvas. 

Ansvarsfördelning  

Vårdgivarens ansvar 
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Vårdgivaren – i detta fall kommunen - ansvarar för att kraven på god och säker vård 
kan uppfyllas. Det innebär bland annat att det måste finnas personal med såväl formell 
som reell kompetens i tillräcklig omfattning. Vårdgivaren kan aldrig föreskriva att vissa 
medicinska arbetsuppgifter ska delegeras. Behovet och lämpligheten av delegering i det 
enskilda fallet kräver alltid en professionell bedömning. För detta svarar den 
yrkesutövare som är ålagd arbetsuppgiften. 

Verksamhetschefs ansvar 
Det är varje verksamhetschefs ansvar att leda arbetet och fördela arbetsuppgifterna allt 
efter art och svårighetsgrad med hänsyn till behovet av kompetens och yrkeserfarenhet.  

Verksamhetschefen svarar för att det finns tillräckligt med personal i verksamheten 
som har kompetens och som kan utföra olika arbetsuppgifter utifrån patientens behov, 
under förutsättning att patientsäkerheten inte äventyras.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att  

• det finns riktlinjer upprättade i verksamheten om att delegera ansvaret för 
vårduppgifter. Dessa ska vara förenliga med säkerheten för den enskilde  

• fattade delegeringsbeslut är förenliga med en god och säker vård 
• vid behov ta initiativ till att ompröva eller återkalla delegeringsbeslut samt hålla 

sig underrättad om de delegeringar som sker inom kommunens hälso-och 
sjukvård. 

Enhetschef ansvarar för att 

• personal med reell kompetens finns på enheten i tillräcklig omfattning utifrån 
patienternas behov 

• delegerad personal ska ha tillgång till verksamhetssystemet för att kunna läsa, 
dokumentera och signera utförda ordinationer i patientjournal 

• i samråd med delegerande personal bedöma vilken personal som är lämplig att 
motta en delegering. 

• förse och skapa förutsättningar för personal att studera inför delegering 
• vid bemanningsplanering ska hänsyn tas till behov av delegerad personal  
• kontinuitet i bemanningen runt vårdtagare där delegering krävs ska eftersträvas  
• ny personal utan formell kompetens, ska genomgå grundläggande 

utbildningsinsats om allmän omvårdnad och medicinska arbetsuppgifter   
• hänsyn tas vid personalplanering för tid till introduktion och delegering i 

samråd med distriktssköterska/sjuksköterska eller rehabiliteringspersonal 
• informera legitimerad personal om nyanställningar och behov av förlängning av  
• vikariat/anställning eller personal som slutar sin tjänst  
• vara uppdaterad i vilka delegeringar som finns på enheten 

Delegerande legitimerad personal ansvarar för att      
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• utifrån ordination bedöma behovet av egenvård/delegering 
• med hjälp av kunskapskontroller avgöra om personal är lämplig för delegering 
• följa upp givna delegeringsbeslut 
• vid behov återkalla delegeringsbeslut     

Personal med reell kompetens som åtar sig en arbetsuppgift genom 
delegering ansvarar för att  

• tala om när man inte anser sig ha tillräckliga kunskaper och/eller information 
för att kunna utföra arbetsuppgiften  

• ta emot information och undervisning för arbetsuppgiften  
• vara införstådd med att man under utförande av medicinska arbetsuppgifter 

tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och lyder under de bestämmelser som 
gäller för dessa.  

• de själva bär det fulla ansvaret för sitt sätt att utföra den delegerade 
arbetsuppgiften och för att utföra den efter bästa förmåga  

• meddela i god tid när delegeringsbeslut går ut eller när uppföljning av dessa ska 
göras 

• vid utförandet av delegerade arbetsuppgifter dokumentera åtgärden i antingen 
journalen eller med sin signatur på signeringslista i pappers- eller digital form 
(se lokal rutin) 

Allvarlighetsgrad och konsekvens  
Bedömning av hur stor konsekvens det medför för patienten om insatsen inte utförs på 
rätt sätt. 

Allvarlighetsgrad 
 

Exempel på konsekvenser 

Katastrofal (4) Dödsfall eller större kvarstående 
funktionsnedsättning/besvär  

Betydande (3) Kvarstående måttlig nedsatt 
funktionsnedsättning/besvär  

Måttlig (2) Övergående funktionsnedsättning/besvär  

Mindre (1) Obehag eller obetydlig skada  
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Bedömning av sannolikheten                                                                                    
Bedömning av hur stor sannolikheten är att insatsen inte utförs på rätt sätt. 

Sannolikhet för inträffade Förekomst/vanlighet  

Mycket stor (4) Kan inträffa dagligen 

Stor (3) Kan inträffa varje vecka 

Liten (2) Kan inträffa varje månad 

Mycket liten (1) Kan inträffa 1 gång/år 

 

Sannolikhet multiplicerad med konsekvens, ett mått på risken  
När allvarlighetsgrad och sannolikhet är skattade används en riskmatris (se nedan) 
som hjälpmedel för att bestämma det numeriska värdet på riskens storlek. Genom att 
multiplicera värdet för allvarlighetsgrad med värdet för sannolikhet erhålls riskens 
storlek.  

Värdet i ovanstående tabeller kan anta 16 multiplikationskombinationer. Risken kan 
anta ett värde mellan 1 - 16. Exempel 4 x 4 = 16 

Riskmatris 

Allvarlighetsgrad Mindre Måttlig Betydande Katastrofal 

S
an

no
lik

he
t 

fö
r 

in
tr

äf
fa

nd
e 

Mycket liten 1 2 3 4 

Liten 2 4 6 8 

Stor 3 6 9 12 

Mycket stor 4 8 12 16 
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Poängbedömning 

Ju högre poäng desto större risk och sannolikhet att det inträffar. Ju högre poäng desto 
mer utbildning krävs för att omvårdnadspersonalen ska utföra arbetsuppgiften. 

Delegering 
• är reglerad i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om 

delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. 
• kan ske även om formellt kompetent personal finns tillgänglig. 

Delegeringsmöjligheten kan användas när det utifrån ett helhetsperspektiv 
bättre svarar mot patientens behov och under förutsättning att 
patientsäkerheten inte äventyras.   

• får inte ske för att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl 
• ska vara personlig för enskild anställd, man kan inte delegera till ett kollektiv av 

personer, exempelvis personalen på en våning eller inom ett område. Däremot 
kan delegeringen utformas så att den gäller för ett begränsat område, 
exempelvis för dem som bor på en våning, grupp eller inom ett 
hemtjänstområde. Delegeringsutbildning kan genomföras i grupp. 

Vårdgivaren kan aldrig föreskriva att vissa arbetsuppgifter ska delegeras. Endast den 
med formell och reell kompetens som ansvarar för arbetsuppgiften kan besluta om 
delegering.  

Delegering får inte ske mot någons vilja. 

Delegeringar kan ske oberoende av om den som delegerar och den som mottar 
arbetsuppgiften tillhör samma organisatoriska område eller inte, till exempel kommun 
- privat utförare - Region Sörmland. Förutsättningen för en sådan delegering är 
emellertid att mottagaren av uppgiften har sin arbetslednings tillåtelse att utföra 
arbetsuppgiften. Den som avser att delegera måste först samråda med mottagarens 
arbetsledning. MAS ska alltid informeras om delegeringar mellan huvudmän. 

Arbetsuppgifter som aldrig får delegeras enligt MAS nätverket i Sörmlands 
gemensamma beslut 

• bedömning av hälso-och sjukvårdsbehov samt rehabiliteringsinsatser 
• bedömning av omvårdnadsbehov 
• behandlingar vid instabilt hälsotillstånd 
• bedömning och förskrivning av hjälpmedel/medicinsk tekniska hjälpmedel 
• förestå läkemedelsförråd (akut- och buffertförråd/utökat läkemedelsförråd) 
• vidaredelegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 
• infusioner  
• hantering av perifera och centrala infarter 
• komplicerad katetersättning (se vårdhandboken) 
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• sugning av nedre luftvägar 
• vaccinationer 
• fastställande av en människas död  
• intyg för bostadsanpassning 
• bastest /blodgruppering och blodtransfusion 

Delegeringsbeslut 

• ska alltid vara skriftligt 
• ska gälla för en viss tid – högst ett år – eller för ett visst tillfälle 

Delegeringsbeslut ska innehålla följande  

• till vem uppgiften delegeras 
• vilka arbetsuppgifter som delegeras 
• för vilka personer eller för vilken enhet/område delegeringen gäller 
• tidsperioden som delegeringen gäller 
• datum för delegeringsbeslutet 
• den delegerandes underskrift/elektronisk signering 
• uppgiftsmottagarens underskrift/elektronisk signering 

Förvaring av delegeringsbeslut 
Delegeringsbeslut förvaras i Treserva, Socialförvaltningens verksamhetssystem.  

Uppföljning av delegering 
En uppföljning ska alltid planeras i samband med delegeringsbeslutet. 

Vid uppföljning eller förnyelse av delegering ska den delegerande legitimerade 
personalen göra en bedömning av vilka kunskapskontroller som ska genomföras. 

Ett delegeringsbeslut upphör att gälla efter att den som delegerat slutat sin anställning 
eller går på tjänstledighet mer än 3 månader. Ett nytt delegeringsbeslut ska skyndsamt 
fattas. Under en övergångsperiod (maximalt 3 månader) kan annan namngiven 
sjuksköterska inom samma verksamhetsområde, ansvara för förlängning av 
delegeringen.  

Frånvaro från verksamhet i mer än 3 månader, kräver alltid en ny delegering. 

Återkallande av delegeringsbeslut  
Ett delegeringsbeslut ska återkallas om det visar sig att den som har tagit emot en 
delegering saknar förmåga eller förutsättningar för att utföra de delegerade 
arbetsuppgifterna på ett säkert och riktigt sätt. 
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Ett återkallande sker alltid skriftligt av legitimerad personal om det anses nödvändigt. 
Detta kan ske med omedelbar verkan. Vid tveksamhet ska samråd ske med MAS.                                                  
Ansvarig chef och MAS ska informeras.  

Dokumentation av utförd hälso- och sjukvårdsinsats  
Vid utförande av ordination ska alltid ett ordinationsunderlag finnas tillgängligt. 
Utförd åtgärd ska dokumenteras i patientjournalen. Signeringslista, digital 
signeringslista alternativt signering i verksamhetssystemet ska alltid ske vid utförande 
av hälso- och sjukvårdsinsatser. Signeringsunderlaget är journalhandling och används 
för kontroll och uppföljning av exempelvis läkemedelshantering, träningsmoment och 
såromläggning. 

Beordring/assistans och handräckning 
I enstaka nödsituationer kan det bli nödvändigt att beordra utförandet av en viss 
arbetsuppgift och det är inte att betrakta som en delegerad arbetsuppgift. Inte heller är 
det frågan om ”delegering” om det gäller att vid ett enstaka tillfälle uppdra åt någon att 
utföra en uppgift i form av assistans eller handräckning. (SOSFS 1997:14) 
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Dokumentation i patientjournal och 
informationsöverföring 

Författningar  
Patientdatalag (2008:355) 

Arkivlagen (1990:782)  

Patientlag (2014:821) 

Patientdataförordningen (2008:360) 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring 
och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården 

Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) 

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)  

Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 

Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Se även  
Handbok - Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, 
Socialstyrelsen 2017 

Socialförvaltningens dokumenthanteringsplan   

Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvården i Sörmland, 
Trygg och effektiv samverkan  

Allmänt  

Patientjournal och journalhandling     
Patientjournal ska föras i all hälso- och sjukvård enligt Patientdatalagen. Upprättande 
av patientjournal ska göras när den enskilde individen blir 
hembesöks/hemsjukvårdspatient eller vid inflyttning till vård- och omsorgsboende, då 
behov finns av hälso- och sjukvårdsinsatser. Ansvaret för att upprätta journal har 
patientansvarig sjuksköterska. Upprättande av journal kan också göras av annan 
legitimerad personal då behov föreligger.  

Patientjournal ska upprättas i ett elektroniskt säkert verksamhetssystem som är 
kvalitetssäkrat utifrån hälso- och sjukvårdslagstiftning. Socialförvaltningens 
verksamhetssystem heter Treseva. 
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Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård 
av patienten. 

En patientjournal är även en informationskälla  

• för patienten 
• för uppföljning och utveckling av verksamheten  
• tillsyn och rättsliga krav 
• uppgiftsskyldighet enligt lag samt  
• forskning 

Med journalhandling avses alla de handlingar och anteckningar som innehåller 
uppgifter om patientens hälsotillstånd och andra personliga förhållanden samt de 
åtgärder som genomförs eller planeras att utföras. I begreppet journalhandling ingår 
framställningar i skrift, bild eller upptagning som kan avlyssnas eller på annat sätt 
uppfattas med tekniskt hjälpmedel. 

Patientjournalens innehåll 
En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av 
patienten och vara entydiga. För att försäkra sig om att uppgifterna är entydiga bör 
följande användas, när de är tillämpliga 

• Socialstyrelsens termbank 
• Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade 

hälsoproblem (ICD-10-SE) 
• Klassifikation av vårdåtgärder 
• Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) 

Patientjournalen ska innehålla 

• en entydig identifikation av den berörda patienten 
• patientens kontaktuppgifter 
• uppgifter om namn och befattning på den personal som ansvarar för en viss 

journaluppgift 
• tidpunkten för varje vårdkontakt som patienten har haft eller som planeras 
• aktuellt hälsotillstånd och medicinska bedömningar 
• utredande och behandlande åtgärder samt bakgrunden till dessa 
• ordinationer och ordinationsorsak 
• resultat av utredande och behandlande åtgärder 
• slutanteckningar och sammanfattningar av genomförd vård 
• överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen 
• komplikationer av vård och behandling 
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• vårdrelaterade infektioner 
• samtycken och återkallade samtycken 
• patientens önskemål om vård och behandling 
• de medicintekniska produkter som har förskrivits till, utlämnats till eller 

tillförts en patient på ett sådant sätt att de kan spåras 
• intyg, remisser och annan för vården relevant inkommande och utgående 

information 
• Information om eventuell genomförd SIP 

I Patientjournalen ska en markering finnas som ger en varning om att en patient har 
visat intolerans eller har en överkänslighet som innebär en allvarlig risk för hans eller 
hennes liv eller hälsa. Markeringen ska göras på ett sådant sätt att den är lätt att 
uppmärksamma. 

Det ska vara möjligt att föra patientjournal även om 

• en patients identitet inte kan fastställas 
• en patient saknar svenska personnummer 
• en patient har skyddade personuppgifter 

Rutin för hantering ska finnas. 

Patientjournalens struktur 
De uppgifter som finns dokumenterade i en patientjournal ska finns tillgängliga på ett 
överskådligt sätt för den hälso- och sjukvårdspersonal som är behörig att ta del av 
uppgifterna. De delar av en patients journal som hör till samma vårdprocess bör hållas 
samman. 

Integritet och samtycke 
Varje uppgift i en journalhandling som upprättas ska utformas så att patientens 
integritet respekteras. Om en patient anser att en uppgift i patientjournalen är oriktig 
eller missvisande, ska det antecknas i journalen. 

Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om inte annat följer av lag. 
Innan samtycke inhämtas ska patienten få information som gör det möjligt för 
patienten att fatta beslut i den aktuella frågan.  Patienten kan, om inte annat särskilt 
följer av lag, lämna sitt samtycke skriftligen, muntligen eller genom att på annat sätt 
visa att han eller hon samtycker till den aktuella åtgärden.  

Patienten får när som helst ta tillbaka sitt samtycke.  

Om en patient avstår från viss vård eller behandling, ska han eller hon få information 
om vilka konsekvenser detta kan medföra.  
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Hälso- och sjukvårdsenheten ska ha rutin för hur samtycke inhämtas och 
dokumenteras.  

Sekretess och tystnadsplikt  
För offentliga utförare gäller  

• I Offentlighets– och sekretesslagen (2009:400) finns bl.a. bestämmelser som 
inskränker rätten att ta del av eller lämna ut handlingar till skydd för den 
enskildes integritet.  

För privata utförare gäller  

• De privata utförarna omfattas av Patientsäkerhetslagen (2010: 659, 6 kap 12§) 
när det gäller tystnadsplikt.  

Ansvar  

Skyldighet att föra patientjournal 
Vid vård av patient inom hälso- och sjukvården ska patientjournal föras. Patientjournal 
ska föras för varje patient och får inte vara gemensam för flera patienter.  

Skyldig att föra en patientjournal är 

• den som har legitimation eller särskilt förordnande att utöva visst yrke 
• den som utan legitimation för yrket, utför sådana arbetsuppgifter som biträde åt 

legitimerad yrkesutövare 

Den som för patientjournal ansvarar för sina uppgifter i journalen. 

För att en studerande ska få behörighet till och kunna ta del av uppgifter om en patient 
i patientjournalsystemet krävs det att studenten är inblandad i vården och 
behandlingen av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för att fullgöra sitt 
arbete inom hälso- och sjukvården. Normalt förutsätter det såväl att patienten har gett 
sitt samtycke samt att studentens åtgärder sker under en handledares uppsikt och 
ledning. Om det inte är så ska man inte kunna ta del av patientjournalerna. 

Styrning och kontroll av åtkomst av patientuppgifter 
Förvaltningen ansvarar för att  

• tilldela behörigheter till verksamhetssystemet, 
• att begränsa behörigheterna till vad som behövs för att den enskilde 

medarbetaren ska kunna fullgöra sina uppgifter inom hälso- och sjukvården  
• systematiskt och återkommande kontrollera att otillbörligt intrång inte har 

förekommit 



 Förvaltning  28(47) 
 

Dokumentnamn Riktlinjer hälso- och sjukvård 
Ämne Socialnämnden Gnesta kommun 
Beslutsinstans Socialnämnden 

• säkerställa att medicinsk information om vårdtagare i den kommunala hälso- 
och sjukvården finns tillgänglig efter läkarbesök 

• dessutom säkerställa att ingen obehörig får tillgång till journaluppgifter (digitalt 
och i pappersformat). 

Förvaltningen ansvarar för att det inom ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
finns rutiner och instruktioner för journalföring och för hur alla åtgärder som rör en 
viss patient ska kunna identifieras och spåras i dokumentationen.  

Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för uppföljning av att yrkesgrupperna 
sjuksköterskor, sjukgymnaster, fysioterapeuter och arbetsterapeuter uppfyller sina 
skyldigheter att föra och hantera patientjournaler genom egenkontroller. För att följa 
upp denna skyldighet har verksamhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten samt 
enhetschef för hälso- och sjukvården rätt att gå in i hälso- och sjukvårdsjournaler.  

Förvaltningen ska ha rutin för hur behörighet till det digitala verksamhetssystemet ska 
hanteras. Den anställdes chef ansvarar för att rätt behörighet tilldelas. 

Ansvar för informationssäkerhet 
Förvaltningen ansvarar för att det finns en informationssäkerhetspolicy som ska 
säkerställa att patientuppgifter i vårdgivarens dokumentation är tillgänglig och är 
riktiga för dem som är behöriga samt att obehöriga inte ska kunna komma åt 
patientuppgifter. 

Vidare ska förvaltningen fortlöpande bedöma om det finns risker att kraven på säkerhet 
inte uppfylls. Riskanalyserna ska dokumenteras. Förvaltningen ska tillse att det finns 
personer som leder och samordnar informationssäkerhetsarbetet. Arbetet ska årligen 
redovisas vårdgivaren.  

Hantering av patientjournalen  

Språket  
De journalhandlingar som upprättas inom hälso- och sjukvård ska vara skrivna på 
svenska språket, vara tydligt utformade och så långt som möjligt förstående för 
patienten.  

Skydd av journalanteckningar 
En journalanteckning kan inte ändras eller utplånas annat än med stöd av 
patientdatalagen. Rättningar i dokumentationen kan göras, men inte tas bort. 
Rättningar ska vara synliga.   

Signering av anteckning ska ske i nära anslutning till att anteckning har skrivits. 
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Utlämnande av journalhandling 
En journalhandling inom kommunal hälso- och sjukvård ska på begäran från den 
enskilde individen så snart som möjligt tillhandahållas denne för läsning eller 
avskrivning på stället eller i avskrift eller som kopia. 

Vid utlämnande till närstående ska om möjligt samtycke inhämtas.  

Skyndsamhetskravet, d v s så snart som möjligt, gäller.  

Förvaltningen tar ut en kostnad för kopiering, se Gnesta kommuns handling, Avgifter 
för kopior och avskrifter av allmänna handlingar 

Avtalsparter: (gnesta.se) 

Menprövning 
Menprövning kallas det när man prövar om personuppgifter kan röjas utan att det är 
till men för den som uppgifterna rör eller dennes närstående. Huvudregeln är att en 
menprövning ska göras innan uppgifter om en patient får lämnas ut. Undantag från 
denna regel finns om uppgiftsskyldighet föreligger enligt lag eller 
informationsöverföring får ske på grund av särskild bestämmelse i offentlighets- och 
sekretesslagen. Prövningen bör göras av någon som har god överblick över den totala 
situationen. 

 Det är vanligtvis den för vården ansvarige sjuksköterskan som ansvarar för att 
menprövning har gjorts innan sekretessbelagda uppgifter lämnas ut. Om utskriften 
enbart rör arbetsterapeut eller fysioterapeut är det den/dessa som utför 
menprövningen 

Om en journalhandling, en avskrift eller en kopia av handlingarna har lämnats ut till 
någon ska detta antecknas i journalen, vem som fått handlingen och när detta skett.  

Anser den ansvarige att journalhandlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, 
ska hon eller han genast med ett eget yttrande överlämna frågan till verksamhetschefen 
för beslutsfattande om att inte lämna ut handlingar.             

För socialförvaltningen gäller   

Rutiner för journalföring 
Patientansvarig sjuksköterska har ett övergripande ansvar för att patientjournalen är 
fullständig med obligatoriska uppgifter enligt ovan och att datumanteckningar och 
signering på journalanteckningar görs.  

Varje rehabiliteringsansvarig arbetsterapeut, sjukgymnast och fysioterapeut har samma 
ansvar, som sjuksköterska ovan, för rehabiliteringsplanens fullständighet i journalen.  
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Verksamheten ska ha rutin för dokumentation av patientuppgifter som säkerställer att 
uppgifterna så långt som möjligt dokumenteras med hjälp av nationella begrepp och 
termer, klassifikationer och ev. övriga kodverk.  

Dokumentationen ska också säkerställa att patientjournalen utgör ett underlag för 
uppföljning av vårdens resultat och kvalitét.   

Bevarande och gallring 
Förvaltningens dokumenthanteringsplan reglerar hur journalhandlingar ska förvaras, 
arkiveras och gallras.  

Journalhandlingar i pappersformat ska på enhetsnivå förvaras inlåst i 
journalskåp/vagn avsett för den typ av dokumentation. Journalvagnen/skåpet ska 
förvaras i ett rum som är låst om det är obevakat. 

Hälso- och sjukvårdsenheten ska ha rutin på hur digital journal samt journal i 
pappersformat ska arkiveras samt att journal avslutas i verksamhetssystemet vid 
dödsfall. 

Reservrutin 
Förvaltningen ansvarar för att det finns en reservrutin, om verksamhetssystemet går 
ner (ur funktion).  

När den enskilde flyttar eller vid byte av utförare 
När en enskild person byter vårdboende inom vårdgivarens ansvarsområde, ska, efter 
personens samtycke, upprättad journal följas med/föras över till det nya boendet.  

Vid byte av utförare för verksamheten (tex från offentlig till privat utförare) ska 
upprättad journal avslutas och ny journal upprättas på den nya enheten. Kopia på 
journal kan, efter samtycke, utlämnas till den nya utföraren.  

Granskning av dokumentation 
I uppdraget för hälso- och sjukvården ingår att årligen genomföra journalgranskning. 
Detta ska göras bland annat genom kollegial granskning och granskning av MAS. 
Resultatet av granskningen ska redovisas i patientsäkerhetsberättelsen.                                                                                                                                      

Informationsöverföring  

Överföring av sekretessbelagda uppgifter 
När sekretessbelagd information ska meddelas vidare måste man försäkra sig om att 
det sker på ett sekretessmässigt riktigt sätt så att inte obehöriga kan ta del av 
informationen 
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Informationsöverföring till och från annan huvudman (tex från Regionen) 

Samverkansriktlinjer mellan kommunerna och region Sörmland gällande in- och 
utskrivning av patienter från slutenvården ska följas.  

Överrapportering av patientinformation mellan huvudmännen ska ske strukturerat 
genom IT-stöd, i dagsläget Prator. En digital överrapportering kan kompletteras med 
direktkontakt via telefon. 

Nationell patientöversikt NPÖ 
Förvaltningen är ansluten till Nationell patientöversikt, där legitimerad personal kan, 
efter samtycke från patient och om vårdåtagande föreligger, dela med sig av 
journalanteckningar som finns i kommunens journalsystem och också ta del av 
dokumentation från andra huvudmän, företrädelsevis region Sörmland.               
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Läkarmedverkan i den kommunala hälso- och 
sjukvården 

Författningar 
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

Se även 
Samverkansavtal om läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård (med 
bilagor), 2018-01-01  

t o m 2023-12-31 

Lokal överenskommelse, läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården 
mellan Socialförvaltningen Gnesta kommun och vårdcentralerna Frösjö Vårdcentral 
och Gnesta Vårdcentral 

Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan region 
Sörmland och kommunerna i Södermanlands län, 2009 - 12 

Hemsjukvård i Sörmland. Ett gemensamt ansvar för kommuner och landsting (Region 
Sörmland). Praktiska anvisningar mars 2015 

Allmänt 
Varje kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som efter beslut av 
kommunen bor i kommunens särskilda boendeformer eller vistas på kommunens 
dagverksamheter. Kommunen får också erbjuda de som vistas i kommunen hälso- och 
sjukvård i hemmet (hemsjukvård). Hälso- och sjukvårdsansvaret avser inte sådan 
hälso- och sjukvård som meddelas av läkare. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska respektive region till kommunerna inom det 
geografiska området avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna 
erbjudas god hälso- och sjukvård i kommunens särskilda boenden och i 
dagverksamheter/ dagliga verksamheter samt till personer i ordinärt boende med 
hemsjukvård.   

Regionen ska med kommunen sluta avtal om omfattningen av och formerna för 
läkarmedverkan. I Region Sörmland är det enheten för Hälsoval som skriver avtal med 
vårdcentraler och med länets kommuner. 

För socialförvaltningen gäller 
Utifrån Samverkansavtalet om läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård 
ska lokala överenskommelser med vårdcentralerna i varje kommun upprättas. 
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Överenskommelserna ska följa en framtagen checklista för vad som ska ingå i 
uppdraget.   

Årlig uppföljning genomförs av respektive vårdcentrals verksamhetschef, 
socialförvaltningens verksamhetschef inom hälso- och sjukvård samt MAS. enligt 
instruktion i Samverkansavtalet.   

Avvikelser som avser läkarmedverkan ska hanteras i enlighet med riktlinje 2.0, 
Avvikelsehantering 

Det ska även finnas rutiner i verksamheterna för hur och när övrig hälso- och 
sjukvårdspersonal ska kontaktas. 
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Läkemedelshantering 

Författningar  
Hälso-och sjukvårdslag (2017:30) 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av 
läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) 

Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och 
ordinera läkemedel (HSLF-FS 2018:43) 

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan 
utföras som egenvård (HSLF-FS 2017:22) 

Se även  
Läkemedelskommittén https://samverkan.regionsormland.se/for-
vardgivare/lakemedel/  

Läkemedelsverket https://lakemedelsverket.se  

Samverkansavtal om läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård, 2018-01-01 
– 2023-12-31 

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. Överenskommelse mellan 
landstinget (region Sörmland) och kommunerna i Sörmland 

Allmänt 
Grunden för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård är att den skall 
vara individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes sjukdom och personliga 
förutsättningar. Det är läkarens ansvar att ta ställning till om patienten klarar att 
hantera sina läkemedel självständigt. 

Ansvar för den enskildes läkemedelshantering kan övertas helt eller delvis av 
sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård. Iordningställande, administrering 
och överlämnande av läkemedel kan delegeras till icke legitimerad personal under 
förutsättning att god och säker läkemedelshantering upprätthålls.  

Felaktig läkemedelshantering/användning är enligt Socialstyrelsen en av de vanligaste 
anledningarna till att patienter skadas i vården. Det handlar framför allt om 
läkemedelsbiverkningar och läkemedelsinteraktioner.  
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Läkemedelshantering i Sörmland 
Styrande dokument för ordination och hantering av läkemedel i Sörmland är av 
Läkemedelskommittén framtagen länsövergripande riktlinje för läkemedelshantering. 
Riktlinjen nås via regionens samverkanswebb 
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/lakemedel/.  

Lokal läkemedelsinstruktion 
Varje enhet där läkemedel förvaras och hanteras utifrån ett hälso-och 
sjukvårdsuppdrag ska beskrivas i en lokal läkemedelsinstruktion. Instruktionen ska 
revideras årligen eller vid förändring som påverkar ansvarsfördelning och 
läkemedelshanteringen. Instruktionen ska, innan den publiceras i processen, 
godkännas av MAS. 

Akut- och buffertförråd  
Akut- och buffertförråd av läkemedel finns på hälso- och sjukvårdsenheten på Åsbacka.  
Sortimentet i akut- och buffertläkemedelsförråden ska innehåller de läkemedel som en 
patient kan behöva i akuta situationer, inklusive i samband med palliativ vård. 

Alla läkemedel i sortimentet ska finnas i förrådet.   

För alla läkemedel i akut- och buffertförråd gäller läkarordination. Läkemedel kan 
också ordineras enligt ett generellt direktiv. Se nedan. 

Generella direktiv 
Lista med Generella direktiv om läkemedelsbehandling är skriftlig och innehåller 
uppgifter om läkemedelsnamn eller aktiv substans, läkemedelsform, styrka, dosering, 
maxdos, administrationssätt, indikationer och kontraindikationer samt antal tillfällen 
läkemedlet får ges utan att en läkare kontaktas. Generella listan är framtagen av 
Läkemedelskommittén i Sörmland. https://samverkan.regionsormland.se/for-
vardgivare/lakemedel/lakemedelshantering/  

Innan ett läkemedel med stöd av ett generellt direktiv om läkemedelsbehandling 
iordningställs och administreras eller överlämnas till en patient ska en sjuksköterska 
göra en bedömning av patientens behov av läkemedlet och kontrollera läkemedlets 
indikation och kontraindikationer. Bedömningen ska dokumenteras i journal.                                                                                   

Förråd på särskilda boenden och på korttidsboende 
På samtliga äldreboenden och korttidsboendet finns det läkemedelsförråd där 
patienternas läkemedel förvaras.  
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Kassationsräkning 
Var tredje månad, d v s januari-mars, april-juni osv, ska kassation från akut- och 
buffertläkemedels - förråden redovisas via MAS (på digital mall alternativt ifylld 
pappersblankett) till Läkemedelsförsörjningen (Läkemedelskommittén, Region 
Sörmland).  

Läkemedelssvinn av kontrolläkemedel 
Vid svinn av kontrolläkemedel/narkotiska preparat från akut- och 
buffertläkemedelsförråd och från privata lägenhetsförråd ska enhetschefer för boende 
och för sjuksköterskegruppen informeras.  

Om svinnet är från akut- och buffertläkemedelsförrådet ska enhetschef för 
sjuksköterskegruppen utreda händelsen eventuellt i samverkan med boendets 
enhetschef samt informera MAS.  

Om svinnet är från läkemedelsskåp i privat lägenhet ska enhetschef informera den 
enskilde, polisanmäla samt informera MAS.  

Läkemedelsgenomgång 
En vårdgivare ska erbjuda de patienter som är 75 år och äldre och som är ordinerade 
minst fem läkemedel en enkel läkemedelsgenomgång. För kommunens del innebär det 
vid påbörjad hemsjukvård och vid inflyttning i kommunens vård- och omsorgsboenden 
för äldre. Därefter är målet att erbjuda patienten minst en årlig individanpassad 
läkemedelsgenomgång under pågående kommunal hälso-och sjukvård. 

Utöver ovan nämnda patientgrupp ska sjuksköterskan vid särskilda boendeformer, i 
hemsjukvård i ordinärt boende och vid korttidsenhet initiera att en 
läkemedelsgenomgång utförs om behov uppstår tex om det finns en misstanke om att 
en patient har läkemedelsrelaterade problem.  

Ansvaret för själva läkemedelsgenomgången åligger medicinskt ansvarig läkare. 
Samverkan ska ske med sjuksköterskan vid särskilt boende, korttidsenhet och 
hemsjukvård i ordinärt boende. 

Influensavaccinering  
Alla patienter ska årligen erbjudas influensavaccination. Detta sker i samverkan med 
medicinskt ansvarig läkare och/eller förskrivare.  From hösten 2019 ska vaccinationer 
utförda av kommunens sjuksköterskor/distriktssköterskor ordineras samt 
dokumenteras i Svevac och i patientjournal.  

Svevac är en nationell e-tjänst för sjuksköterskor och läkare som ordinerar och/eller 
administrerar/ger vaccinationer. 

Vid vaccination ska dokumentet Generellt direktiv för läkemedelsbehandling vid 
anafylaxi i samband med vaccination https://samverkan.regionsormland.se/for-
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vardgivare/lakemedel/lakemedelshantering/ samt rekommenderade läkemedel medtas 
och följas. 

Kvalitetsgranskning 
Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen bör genomföras minst en gång 
årligen. Förvaltningen fullföljer kravet på kvalitetsgranskningen genom ett 
länsövergripande avtal. Vid kvalitetsgranskning ska minst enhetens chef och 
sjuksköterska närvara. Protokoll med åtgärdsförslag, ansvarig och tidplan ska skrivas 
vid varje granskningstillfälle. Kommunerna har i gemensam upphandling slutit avtal 
med Svensk Dos AB om årlig kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen.   
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Medicintekniska produkter  

Författningar  
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

Lag om medicintekniska produkter (1993:584)  

Förordning om medicintekniska produkter (1993:876) 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter  

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:52) om användning av medicintekniska 
produkter inom hälso- och sjukvården 

Se även  
Vårdhandboken www.vardhandboken.se  

Hygienråd för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland. Landstinget Sörmland. 
Smittskydd/vårdhygien Sörmlands kommuner 

Förskrivning av hjälpmedel. Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med 
funktionsnedsättning. Socialstyrelsen 2016. 

Allmänt    
Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Sörmland och medicinskt ansvarig för 
rehabiliteringen i Eskilstuna kommun har utarbetat länsgemensam riktlinje för 
medicintekniska produkter. 

Syftet är att få en enhetlighet i hanteringen oavsett i vilken kommun i länet som 
hanteringen av medicintekniska produkter sker.  

En medicinteknisk produkt ska vara lämplig för sin användning. Produkten är lämplig 
om den vid normal användning för sitt ändamål uppnår den prestanda som tillverkaren 
avsett och tillgodoser höga krav på skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa för 
patienter, användare och andra.  

De risker som kan vara förknippade med en teknisk produkt måste alltid bedömas i 
förhållande till den nytta som produkten eller behandlingen medför för patienten.  

Definition 
Med en medicinteknisk produkt (MTP) avses i lagen en produkt som enligt 
tillverkarens uppgift ska användas, separat eller i kombination med annat, för att hos 
människor 

1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 
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2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en 
funktionsnedsättning, 

3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 
4. kontrollera befruktning 

MTP omfattar därmed en mängd olika produkter, från enkla förbrukningsartiklar som 
katetrar och sterila förbrukningsartiklar till komplicerade högteknologiska 
utrustningar. De omfattar också hjälpmedel och medicintekniska 
behandlingshjälpmedel som exempelvis inhalatorer och oxygenkoncentratorer. 

MTP kan delas in i följande grupper 

• individuellt förskrivna hjälpmedel (ex. rollatorer, antidecubitusmadrass, 
inkontinenshjälpmedel) 

• inköpt grundutrustning som kan användas av flera på en enhet (ex. 
sjukhussäng, duschstol) 

• övriga MTP och laboratorieprodukter (ex. blodtrycksmanschett, 
infusionsaggregat). 

MTP som används i den kommunala vården kan vara 

• hyrda från Hjälpmedelscentralen [HMC]  
• inköpta av verksamheten 
• tillhandahållet av ex. primärvården  
• individuellt förskrivna på hjälpmedelskort  

Dokumentation 
Dokumentationen av de medicintekniska produkterna ska innehålla all information 
som behövs för att en produkt ska kunna användas på ett sätt som är säkert för 
patienter, närstående och personal. I detta ingår att ansvarsfördelning, behörighet att 
förskriva samt information om installation, ankomstkontroll, märkning, utbildning 
samt hur förebyggande och avhjälpande underhåll ska utföras. Dessutom ska det finnas 
dokumenterat hur felanmälan och händelser med MTP ska hanteras samt när och hur 
kassering ska ske.  

Förskrivningsprocessens olika faser 

• Identifiera den enskildes behov 
• Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt 
• Specialanpassa vid behov – initiera och utfärda anvisning, t ex anpassa till 

hemmiljö 
• Beskriva ansvar för säkerhetsåtgärder 
• Information 
• Instruktion och träning 
• Registrering i system för underhåll, uppföljning och utvärdering 



 Förvaltning  40(47) 
 

Dokumentnamn Riktlinjer hälso- och sjukvård 
Ämne Socialnämnden Gnesta kommun 
Beslutsinstans Socialnämnden 

• Följa upp och utvärdera funktion och nytta 

Ansvar                                                                                

MAS ansvarar för att 

• endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter [MTP] 
och till dessa anslutna informationssystem används på patienter, 

• endast säkra och medicintekniskt ändamålsenliga MTP förskrivs, utlämnas, 
respektive tillförs till patienter 

• MTP och de, till dessa, anslutna informationssystemen är kontrollerade och 
korrekt installerade innan de används på patienter, 

• information från tillverkare och myndigheter finns tillgänglig för hälso- och 
sjukvårdspersonalen och annan berörd personal 

• rutinerna inom ramen för ledningssystemet finns tillgängliga för hälso- och 
sjukvårdspersonalen samt för annan berörd personal 

• MTP som förskrivits, utlämnats eller tillförts till patienter kan spåras. 

Verksamhetschefs ansvar  
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård har att bedöma om hälso- och 
sjukvårdspersonal och annan berörd personals utbildning är adekvat mot bakgrund av 
den kompetens som krävs för att;  

• vara utbildningsansvarig 
• förskriva och utlämna MTP 
• ta fram skriftliga anvisningar för MTP  

Verksamhetschef ska utse den personal som har dessa uppdrag och föra förteckning 
över vem som fått uppdragen.  

Enhetschefens ansvar 

• att det finns en lokal förteckning på enhetens MTP 
• att lokal rutin upprättas och följs upp 

Förskrivarens ansvar 
En namngiven legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, förskrivaren, är ansvarig för 
att alla faserna i förskrivningsprocessen utförs samt för att kontrollera MTP innan de 
används på patienter. Kontrollen ska göras enligt de av tillverkaren givna 
instruktionerna, om sådana finns. 

Personal som använder en MTP ska ha kunskap om 

• produktens funktion 
• riskerna vid användning av produkten på patient 



 Förvaltning  41(47) 
 

Dokumentnamn Riktlinjer hälso- och sjukvård 
Ämne Socialnämnden Gnesta kommun 
Beslutsinstans Socialnämnden 

• hanteringen av produkten 
• vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning, 

när en negativ händelse har inträffat. 

Avvikelser                                                                           

Negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter 
Avvikelse är en s.k. negativ händelse, som orsakat vårdtagare eller annan personskada 
eller en risk för att en sådan händelse skulle kunna inträffa. Avvikelsen kan bero på 
funktionsfel, försämring av MTP:s egenskaper samt fel eller brist i märkning. Den kan 
också bero på brister i själva handhavandet. Vid avvikelse rörande MTP skall en 
avvikelserapport skrivas enigt lokal avvikelserutin. MAS/MAR skall snarast informeras 
om allvarlig skada eller risk för allvarlig skada föreligger. 

Anmälningsplikt 
All personal även icke legitimerad personal har skyldighet att rapportera om en 
patient/brukare varit involverad i en händelse som avviker från det normala inom 
hälso- och sjukvårdens område. 

En händelse som orsakat, eller skulle kunnat orsaka, en persons död eller en allvarlig 
försämring av en persons tillstånd, ska meddelas MAS snarast.  

I socialförvaltningen är MAS anmälningsansvarig och ska göra anmälan till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.  

Händelsen ska också anmälas till tillverkaren och till Läkemedelsverket på blankett 
Anmälan om negativ händelse. Blanketten hämtas på Läkemedelsverkets [LMV] eller 
IVO:s hemsida.  

Om den medicintekniska produkten hyrs av Hjälpmedelscentralen får man komma 
överens om, vid den enskilda händelsen, vem som gör anmälan till LMV och 
tillverkaren. 

Vid negativa händelser med arbetstekniska hjälpmedel ansvarar den som av 
verksamhetschefen utsetts att anmäla. 

Omhändertagande av medicinteknisk produkt vid negativ händelse eller 
tillbud 

• produktens identitet skall säkerställas 
• produkten, eller produkterna, skall tas tillvara tillsammans med 

bruksanvisningen för att möjliggöra utredning. 
• vårdgivaren skall biträda tillverkaren och Läkemedelsverket med den 

information de önskar för utredningen. 



 Förvaltning  42(47) 
 

Dokumentnamn Riktlinjer hälso- och sjukvård 
Ämne Socialnämnden Gnesta kommun 
Beslutsinstans Socialnämnden 

• vårdgivaren skall underlätta tillverkarens möjlighet att snarast möjligt 
undersöka MTP i vårdgivarens lokaler.  

Uppföljning 
MAS ansvarar för att följa upp resultatet av de utredningar som görs av Inspektionen 
för vård och omsorg och informera berörd personal.  

För socialförvaltningen gäller                                     

Lokal förteckning av MTP och krav på lokal rutin 
Varje enhet ska ha en förteckning på enhetens medicintekniska produkter och rutin för 
hantering. Förteckningen och rutinen ska innehålla och hantera 

• typ av produkt 
• vem som äger produkten (Hjälpmedels- eller kommunen) 
• datum för inköp/installation 
• rutin för ankomstkontroll 
• vem som levererat (kontaktuppgifter) 
• vem som utför besiktning och service (kontaktuppgifter) och tidsintervall för 

detta 
• att säkerhetskontroll utförs regelbundet av kompetent personal 
• att personal utbildas i hur man sköter och rengör utrustningen. Utbildningen 

ska vara återkommande så att kompetensen behålls. 
• rutin ska finnas för hur ofta hjälpmedel ska rengöras 
• dokumenterad ansvarsfördelning 
• kassering   
• hur felanmälan och avvikelser ska hanteras 
• att vid rengöring och återlämnande av hjälpmedel till [HMC] ska Hygienrutiner 

för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland och Vårdhandboken följas. 
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Basal hygien i vård och omsorg  

Föreskrifter 
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) Basal hygien i vård och omsorg 

Se även 
Hygienråd för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland. Smittskydd/vårdhygien. 

https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/smittskydd-och-vardhygien/  

Vårdhandboken; www.vardhandboken.se  

Samarbetsavtal för vårdhygien. Landstinget Sörmland och länets samtliga kommuner, 
2014. 

Meddelandeblad Nr 2 2015. Socialstyrelsen. Basal hygien inom vård och omsorg 

AFS 2018:4 Smittrisker. Arbetsmiljöverket  

Allmänt 
Att förebygga uppkomst av infektioner och smittspridning är en grundförutsättning för 
god kvalitet i alla former av vård eller omsorg. Nära kontakt med personer som kan 
innebära en risk för överföring av smitta förekommer inte bara inom vården utan även 
vid vissa moment inom omsorgen. 

God hygienisk standard innebär att verksamheternas lokaler, utrustning, organisation, 
kompetens och rutiner är anpassade för att förebygga smittspridning. 

Föreskrift om basal hygien 
Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar 
och skyddskläder – d v s åtgärder som alltid ska tillämpas i den direkta vården och 
omsorgen för att förebygga vårdrelaterade infektioner. 

Föreskrifterna (2015:10) ska tillämpas och följas av dem som 

• bedriver verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 
tandvårdslagen (1985:125) eller lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar, 

• bedriver verksamhet med hemtjänst i ordinärt boende och verksamhet i 
särskilda boendeformer enligt 5 kap. 5 § eller 7 § SoL, dvs. särskilda 
boendeformer för service och omvårdnad för äldre och bostäder med särskild 
service för personer med funktionsnedsättning samt,  

• genomför insatsen bostad med särskild service för barn och bostad med särskild 
service för vuxna enligt 9 § 8 och 9 LSS 
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Det gäller både yrkesmässigt arbete och sådant som genomförs under utbildning, vid 
det direkta kroppsnära arbetet med en person och vid kontakt med personens 
kroppsvätskor, kläder eller sängkläder. 

Varje verksamhet behöver analysera vilka rutiner som behövs i just deras verksamhet 
för att uppfylla kraven på basal hygien enligt föreskrifterna. 

Det är viktigt att all personal som vistas i vård- eller omsorgsmiljö utför sitt arbete på 
ett sätt som förebygger risk för smittspridning. Detsamma kan gälla besökare, framför 
allt om dessa medverkar i vården eller omsorgen om en person.              

För socialförvaltningen gäller följande                                              

Vårdgivaren ansvarar för att 

• genom ett systematiskt ledningssystem säkerställa att god kvalitet upprätthålls.  

MAS ansvarar för att 

• MAS har ett övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom hälso- och 
sjukvård i kommunens verksamheter, vilket inkluderar att god hygien 
upprätthålls. 

Verksamheterna ansvarar för att 

• följa gällande föreskrifter, nämndens riktlinje och basala hygienrutiner för 
kommunal verksamhet  

• vid behov upprätta lokala instruktioner för att hantera basal hygien 
• vid behov genomföra riskanalys inför bedömning av risk för överföring av 

smittämnen 
• bedöma behovet av inköp av arbetskläder och skyddskläder och volymer av 

dessa 
• rutin för tvätt hantering finns på arbetsplatserna vilket innebär att det finns 

tvättmöjligheter av arbetskläder samt förvaring av rena kläder på arbetsplatsen  
• hygienombud finns med tydlig uppdragsbeskrivning samt att denne får avsatt 

tid för att utföra sitt uppdrag 
• varje verksamhetsområde har rutin för att mäta följsamhet till basala 

hygienrutiner tex genom egenkontroller   
• obligatoriskt att årligen genomföra webutbildning i basal hygienrutiner 

(Socialstyrelsens utbildningsportal). 

Egenkontroller sker i form av att det görs kontroll av följsamheten till de basala 
hygienrutinerna och klädrutinerna minst fyra gånger/år. Det ska även ske observation 
av följsamheten till de basala hygienrutinerna och klädrutinerna minst fyra gånger/år. 
Dessa kontroller ska sammanställas och rapporteras till MAS.  
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Verksamheter/insatser som omfattas av föreskriften och riktlinjen 
Basala hygienrutiner ska gälla överallt där vård och omsorg bedrivs. De ska tillämpas i 
alla vårdsituationer och av all personal oavsett om det finns en känd smitta eller ej.   

Observera att föreskriften och riktlinjen gäller både de som är yrkesverksamma och för 
de som är under utbildning. 

Föreskriften och riktlinjen ska följas i verksamheter/insatser där  

• kroppsnära, fysisk kontakt med brukare/patient förekommer 
• risk för att komma i kontakt med brukares/patients kroppsvätskor finns 
• personal kommer i kontakt med brukarens/patientens orena kläder, sängkläder 

och tvätt  

På enheter/ vid insatser enligt ovan gäller följande hygienkrav 
Arbetskläder ska  

• tillhandahållas av arbetsgivaren 
• endast bäras i arbetet. Om arbetet bedrivs på flera platser, får de dock även 

bäras vid färd mellan dessa 
• ha ärmar som är så korta att de slutar ovanför armbågen 
• användas i arbetet i verksamheter/insatser enligt ovan  
• bytas dagligen, Om de blir förorenade eller om det annars finns behov av det, 

ska de bytas så snart som möjligt  
• återlämnas till arbetsplatsen efter avslutad anställning 
• tvättas i minst 60 grader och torkas i torkskåp eller torktumlas på/genom 

arbetsplatsen. Får inte tas hem och tvättas. 
• hanteras och förvaras på arbetsplatsen så att renhetsgraden behålls 
• hållas åtskilda från privata kläder 

Skyddskläder 

• ska användas utanpå arbetskläderna om man riskerar att komma i kontakt med 
kroppsvätskor eller annat biologiskt material (hud, hudflagor) under ett vård- 
och omsorgsmoment 

• är tex plastförkläde och skyddsrock men kan också vara stänkskydd d v s visir, 
skyddsglasögon, munskydd och skyddshandskar 

Plastförkläde ska användas vid 

• hjälp med personlig hygien 
• omläggning av sår 
• bäddning 
• hantering av smutstvätt 



 Förvaltning  46(47) 
 

Dokumentnamn Riktlinjer hälso- och sjukvård 
Ämne Socialnämnden Gnesta kommun 
Beslutsinstans Socialnämnden 

• sugning av luftvägar 
• köksarbete 
• städning 

Plastförkläde ska bytas mellan varje brukar/individmöte. Skyddskläderna slängs efter 
användning om inget annat beslutats. Skyddskläder av tyg ska bytas dagligen samt då 
de blivit synligt smutsiga eller våta. 

Underarmar och händer 

• Ska vara fria från armbandsur, smycken, bandage, förband, stödskenor eller 
motsvarande.  

• Naglarna ska vara korta och fria från konstgjorda material såsom nagellack, 
lösnaglar eller motsvarande.   

• Före och efter ett omvårdnadsmoment ska händerna desinfekteras med ett 
alkoholbaserat handdesinfektionsmedel. Händerna ska vara torra innan de 
desinficeras.                                                                                                  

• Varje enhet ska ha tillgång till handdesinfektionsmedel på strategiska platser. 
• Om händerna är smutsiga eller om vårdtagaren har kräkts eller har diarré ska 

händerna alltid tvättas med flytande tvål och vatten innan desinfektion. 

Skyddshandskar   

• Händerna ska desinficeras med handsprit innan handskarna sätts på. 
• Händerna ska vara torra då handskarna sätts på.  
• Handskarna ska vara för engångsbruk och bytas mellan varje vård- och 

omsorgsmoment.  

Exempel på arbetsmoment när handskar ska användas 

• direktkontakt med blod och blodtillblandade kroppsvätskor 
• direktkontakt med urin, avföring och kräkning 
• omläggning av sår 
• hjälp med nedre toalett 
• blodprovstagning 
• injektioner 
• direktkontakt med läkemedel 
• direktkontakt med desinfektionsmedel 

Avtal om vårdhygien 
• Region Sörmland och kommunerna i länet finansierar tillsammans 1,5 tjänst 

hygiensköterska. Uppdraget regleras genom ett avtal och innefattar  
• expertfunktion att tillfråga vid behov 



 Förvaltning  47(47) 
 

Dokumentnamn Riktlinjer hälso- och sjukvård 
Ämne Socialnämnden Gnesta kommun 
Beslutsinstans Socialnämnden 

• utbildning inom hygienområdet på olika nivåer – kommun, länsdel respektive 
länsnivå 

• handledning inom området vårdhygien 
• utredning vid smittutbrott 
• stöd i det förebyggande arbetet bl.a. hygienronder 
• stöd i planering av ny/ombyggnad 
• kvalitetsuppföljning, infektionsregistrering och sammanställning av resultat 
• riskbedömningar 
• utvecklingsarbete inom hygienområdet 
• identifiera riskområden 
• föreslå mål och mått för systematiskt förbättringsarbete både lokalt och på 

länsnivå 
• upprättande av förslag till verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 

Kontaktuppgifter till hygiensköterska 

Telefon 0155 22 22 90 
 



Socialförvaltningen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-10-20
Diarienummer: SN.2021.4

Socialnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av socialnämnden

antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till socialnämnden.

Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa

delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad

delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos kommunledningskontoret. Tiden

för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att

socialnämndens protokoll justeras och anslagsbevis är uppsatt på kommunens digitala

anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det

datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter

om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare

(namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med

skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bort.

~ Förteckning över anställningar 2021-09-01 — 2021-09-30



Socialnämnden 
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade 
mellan 2021-09-01 – 2021-09-30 
Vårdbiträde 

Organisation: Dagverksamhet 

Tillsvidare, From: 2021-09-13 

Deltid (65,00%), Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 

Undersköterska 

Organisation: Dagverksamhet 

Tillsvidare, From: 2021-09-13 

Deltid (85,00%),) 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 

Socialsekreterare 

Organisation: Stöd till arbete 

Tillsvidare, From: 2021-10-01 

Heltid,  

Utfärdat av: Angelica Zunko Markström, Enhetschef 

Samordnare 

Organisation: Hemtjänst Gnesta 

Tillsvidare, From: 2021-09-01 

Heltid,  

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 

Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Gnesta 

Tillsvidare, From: 2021-10-01 

Deltid (75,00%),  

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 

Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Nattpatrull 

Tillsvidare, From: 2021-10-01 

Deltid (75,01%),  

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 

Undersköterska 

Organisation: Hemtjänst Gnesta 

Tillsvidare, From: 2021-10-01 

Deltid (75,00%),  

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 

Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Gnesta 

Tillsvidare, From: 2021-10-01 

Deltid (75,00%),  

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 

Personlig assistent 

Organisation: Personlig assistans 

Tillsvidare, From: 2021-10-04 

Deltid (78,01%),  

Utfärdat av: Hanna-Leena Sandberg, Enhetschef 

Personlig assistent 

Organisation: Personlig assistans  

Tillsvidare, From: 2021-09-20 

Deltid (85,00%),  

Utfärdat av: Hanna-Leena Sandberg, Enhetschef 

Personlig assistent 

Organisation: Personlig assistans HK 



Tillsvidare, From: 2021-09-27 

Deltid (80,00%), 

Utfärdat av: Hanna-Leena Sandberg, Enhetschef 

Familjestödjare 

Organisation: Utredning och stöd 

Tillsvidare, From: 2022-01-03 

Heltid,  

Utfärdat av: Lena Karlsson Leksell, Förvaltningschef 

Handläggare 

Organisation: Beställarenheten Stab 

Tillsvidare, From: 2022-01-01 

Heltid,  

Utfärdat av: Patrik Rosin, Verksamhetschef 

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan 
2021-09-01 – 2021-09-30 
Integrationssamordnare 

Organisation: Stöd till arbete 

Allm visstidsanställning, 2021-10-01 - 2021-12-31 

Heltid, Utfärdat av: Angelica Zunko Markström, Enhetschef 
Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Gnesta 

Allm visstidsanställning, 2021-09-01 - 2021-11-01 

Deltid (75,00%)) 

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Nattpatrull 

Allm visstidsanställning, 2021-09-01 - 2021-11-01 

Deltid (75,00%),  

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
Undersköterska 

Organisation: Hemtjänst Gnesta 

Allm visstidsanställning, 2021-09-01 - 2021-11-01 

Deltid (75,00%),  

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Gnesta 

Allm visstidsanställning, 2021-10-01 - 2022-01-09 

Deltid (75,00%),  

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
Samordnare 

Organisation: Hemtjänst Gnesta 

Vikariat, 2021-10-01 - 2022-09-30,  

Heltid,  

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Gnesta 

Allm visstidsanställning, 2021-10-18 - 2022-01-09 

Deltid (75,00%), 

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Gnesta 

Allm visstidsanställning, 2021-10-18 - 2022-01-09 

Deltid (75,00%), Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
Boendepersonal 



Organisation: SoLBostad Särskild service 

Vikariat, 2021-11-14 - 2021-11-30,  

Deltid (75,00%),) 

Utfärdat av: Camilla Ytterdahl, Enhetschef 
Boendepersonal 

Organisation: SoL Bostad Särskild service 

Vikariat, 2021-12-06 - 2022-06-06,  

Heltid,  

Utfärdat av: Camilla Ytterdahl, Enhetschef 
Boendepersonal 

Organisation: Boende Mårdstigen 

Vikariat, 2021-09-27 - 2021-12-31,  

Deltid (95,00%),  

Utfärdat av: Hanna-Leena Sandberg, Enhetschef 
Vårdbiträde 

Organisation: Korttidsboende 

Vikariat, 2022-01-11 - 2023-01-02,  

Deltid (68,81%),  

Utfärdat av: Monica Persson, Enhetschef 

Vårdbiträde 

Organisation: Korttidsboende 

Vikariat, 2022-01-11 - 2023-01-02,  

Deltid (68,81%),  

Utfärdat av: Monica Persson, Enhetschef 

Distriktssköterska 

Organisation: Hälso- och sjukvård 

Vikariat, 2021-10-02 - 2022-03-31,  

Deltid (47,71%),  

Utfärdat av: Monica Persson, Enhetschef 

Undersköterska 

Organisation: Korttidsboende 

Vikariat, 2021-12-22 - 2022-09-03,  

Deltid (65,00%),  

Utfärdat av: Monica Persson, Enhetschef 

Undersköterska 

Organisation: Särskilt boende Ekhagen 

Allm visstidsanställning, 2021-09-13 - 2021-10-24 

Deltid (85,00%),) 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 

Undersköterska 

Organisation: Särskilt boende Ekhagen 

Allm visstidsanställning, 2021-10-25 - 2021-12-31 

Heltid,  

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 

Aktivitetssamordnare 

Organisation: Beställarenheten Stab 

Allm visstidsanställning, 2021-10-01 - 2021-12-31 

Deltid (90,00%),) 

Utfärdat av: Patrik Rosin, Verksamhetschef 

 



Socialförvaltningen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-10-20
Diarienummer: SN.2021.5

Socialnämnden

Anmälningsärenden

Sammanfattning
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som

socialförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för socialnämnden, utgör

anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns tillgängliga hos

kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Protokoll sociala utskottet, 2021-09-22

~ Protokoll sociala utskottet, 2021-10-13

~ Protokoll Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, 2021-09-10
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