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Upprättad: 2019-10-30
Diarienummer: SN.2019.40

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning - efter september samt
investeringsuppföljning

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

Sammanfattning
Total avvikelse gentemot periodbudget per sep månad visar – 1 814 tkr som till största

delen bedöms bero på semesterperioder, budgeten är linjärt fördelad.

Förvaltningen har förbrukat 76 % av sin årsbudget och kvarvarande budget per

september uppgår till 53 993 tkr, 24 % av årsbudget.

Avvikelser per verksamhet redogörs i denna uppföljning.

Prognos totalt: enligt budget

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Ekonomisk rapport Sep 2019
Verksamhet Budget

2019

Avvikelse

per aug

Prognos

per aug

Avvikelse

per sep

Prognos

per sep

Förvaltningsledning

SF 4 404 1300
+0

1 510
+0

Stöd och vägledning

39 213 - 792
+0

10 +0

Äldre, funktion, hälso-

sjukvård 159 913 -4 385 -1 500 - 5 726 -2 500

Administration och

bistånd 20 470 2 164 +1 500 2 392 +2 500

TOTALT
224 000 - 1 712

+0
- 1 814

+0

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde
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Förvaltningsledning

Bedömningen är att verksamheten följer budget och att positiv avvikelse mot

periodbudget + 1 510 tkr förbrukas under året.

Prognos: Enligt budget

Stöd och vägledning

Verksamheten finansieras till stor del med hjälp av statsbidrag från Migrationsverket

och den minskade negativa avvikelsen från aug till sep beror på att Vuxenutbildning

har fått ytterligare del av statsbidraget i enlighet med ekonomisk rapport i aug. Man ser

en ökad ersättning till familjehem och ökade behandlingskostnader under utredning

och stöd.

Fördelning av statsbidrag sker löpande.

Positiv avvikelse mot periodbudget + 10 tkr

Prognos: Enligt budget

Äldreomsorg och omsorg om personer med
funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård

Verksamheten visar en avvikelse mot periodbudget – 5 726 tkr, semestermånaderna

innebär fortsatt ökade kostnader under perioden, budgeten är linjärt fördelad. Augustis

semesterlöner faller ut i september och det är först i oktober man kan se effekterna av

besparingsåtgärder.

Externa tjänster: 1 ny extern assistans och 1 ny extern placering har tillkommit under

perioden.

Vårdtyngd på Ekhagen och dubbelbemanning under kvällsarbete, fackliga uppdrag och

introduktion av nya medarbetare, samt överbemanning i början av året och hög

sjukfrånvaro inom Hemtjänst.

Habiliteringsersättning har utbetalats och avräknats i september månad.

Åtgärder har vidtagits i form av varsel av visstidsanställd personal inom hemtjänst och

bedömningen per augusti månad är att verksamheten ska hålla sig inom årsbudget

men att det råder stor risk för att man inte lyckas återhämta avvikelsen före årsskiftet

p.g.a. kostnader av arbetsmiljömässiga åtgärder.

Boende SOL Landshammarsgatan har haft höga personalkostnader som har bromsats

upp. Sommarmånader utgör ytterligare avvikelse under perioden och även här finns

det en påtaglig risk för att man inte hinner åtgärda avvikelsen före årsskiftet.

Liljedahlshemmet har höga vikariekostnader

Negativ prognos utökas då det tillkommit externa ärenden och oktoberutfall inväntas
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för att se effekten av besparingsåtgärder.

Prognos: - 2,5 Mkr

Administration- och bistånd

Verksamheten visar en avvikelse mot periodbudget +2 392 tkr, avvikelsen beror på

färre ärenden för bostadsanpassning och två tillsatta tjänster som inte har tillträtt.

Positiv prognos utökas mot utfall, men inkommer ett bostadsanpassningsärende

förändras situationen snabbt.

Ansökningar om färdtjänst för skolungdomar ökar och kan komma att påverka utfallet.

Prognos: + 2,5 Tkr

Investeringar 2019

Investeringar per sep 2019 (tkr)
Investerings-

budget 2019

Prognos per

2019-09-30

Avsluta

s 2019 Kommentarer

IV80002 - Trygghetslarm 100 100 x

IV80006,7 - Digitalisering 500 500 x

IV80014 - Förvaltning 200 200 x

IV80015 - Strandhagen 2 450 2 450 x

IV80016 - Larm Strandhagen 1 900 1 900 x

100 % utfall i
sept

IV80017 - Kontorsutrustning 300 300 x

IV80018 - Sängar och Madarasser 500 500 x

IV800XX - Nytt serviceboende 150 0

Ej

ianspråktagen

Summa 6 100 5 950    

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-10-30

Ann Malmström Cathrine Tammemägi

Förvaltningschef Ekonom
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Upprättad: 2019-11-06
Diarienummer: SN.2019.72

Socialnämnden

Revisionsrapport - Socialnämndens arbete
med ensamkommande barn

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Nämnden godkänner förvaltningens svar på PwC:s revisionsrapport:

Socialnämndens arbete med ensamkommande barn.

Sammanfattning
Öhrling PricewaterhouseCoopers AB (PwC), har på uppdrag av Gnesta kommuns

förtroendevalda revisorer granskat socialnämndens arbete med ensamkommande

barn. Granskningen visar att det finns två bristområden:

· Uppföljning av placerade barn sker ej enligt den omfattning som lagen kräver.

· Nämnden har inte helt säkrat en återrapportering som ger tillräcklig

information och förståelse kring verksamheten för att fatta adekvata beslut.

Nämnden har tagit del av revisionsrapporten och revisorernas rekommendationer om

utvecklingsområden.

Nämnden ska följa upp insatsen minst var sjätte månad. För att säkerställa att detta

sker, hålls sedan juni 2019 individuella avstämningar och ärendegenomgångar med

socialsekreterare. Planering efter ärendegenomgång läggs in i verksamhetssystemet. En

gång i månaden görs en genomgång med utvecklingssekreterare där man stämmer av

vilka beslut som fattats och vilka beslut som behöver följas upp.

Ett utvecklingsarbete gällande tydliggörande av uppföljning av mål med tillhörande

aktiviteter har initierats under hösten 2019 inför målarbetet för 2020. Aktiviteterna

ska i så hög grad som möjligt styra mot nämndmålen och vara möjliga att följa upp och

mäta i effekt. Den förvaltningsövergripande internkontrollplanen kommer också att

ses över.

Ärendebeskrivning
Öhrling PricewaterhouseCoopers AB (PwC), har på uppdrag av Gnesta kommuns

förtroendevalda revisorer granskat socialnämndens arbete med ensamkommande

barn. Revisionsfrågan som använts är: Säkerställer socialnämnden en ändamålsenlig

och rättssäker verksamhet för de ensamkommande flyktingbarnen.
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Den samlade bedömningen är att socialnämnden inte helt säkerställt en ändamålsenlig

och rättssäker verksamhet.

De brister som beskrivs är att

· uppföljning av placerade barn ej sker enligt den omfattning som lagen kräver

· nämnden inte helt har säkrat en återrapportering som ger tillräcklig

information och förståelse kring verksamheten för att fatta adekvata beslut

Socialnämnden rekommenderas att utveckla den dokumenterade uppföljningen av

antagna mål och fastställd internkontrollplan.

Förvaltningens synpunkter
Socialnämnden har tagit del av PwC:s revisionsrapport.

Uppföljning av placerade barn

Nämnden ska enligt gällande lagstiftning följa upp beviljade insatser minst var sjätte

månad. Som ett led att säkerställa att detta sker, hålls sedan juni 2019 individuella

avstämningar och ärendegenomgångar med socialsekreterare varannan eller var tredje

vecka där prioriteringslista upprättas. Detta medför att det blir tydligt för

socialsekreterare när ärenden ska följas upp och rapporteras till nämnden. Beslutet

läggs in i verksamhetssystemet vilket gör att det är lätt att följa upp ärendet digitalt.

Varje månad hålls en avstämning med utvecklingssekreterare som ser över vilka beslut

som tagits och vilka beslut som behöver följas upp.

I syfte att säkerställa att nämnden får den information som krävs för att kunna följa

barnets ärende, görs uppföljningar enligt de BBIC-dokument som finns för processen.

Mål rutiner och riktlinjer

I de fastställda nämndmålen för 2018 fanns ett mål med direkt bäring på de

ensamkommande barnen. I nämndmålen för 2019 finns inget mål som på ett direkt

sätt har koppling till ensamkommande barn, även om flera mål rör områden där

ensamkommande är inkluderade. Båda åren har målen kompletteras med aktiviteter.

PwC skriver under rubriken ”Iakttagelser och bedömningar” och underrubrik ”Mål,

rutiner och riktlinjer” att:

”Vi noterar att det inte i årsredovisningen för 2018 gjorts någon bedömning gällande

huruvida målet har uppfyllts eller ej, utan det är snarare en summering av arbetet som

görs.”

PwC skriver vidare under underrubriken ”Bedömning” att:

”Nämnden har mål med direkt bärighet på området, men vi noterar att dessa inte

bedömdes eller analyserades vid årets slut vilket vi bedömer vara en brist”.
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Längre fram i rapporten, under rubriken ”Nämndens återkoppling och förståelse”,

beskrivs att nämnden genom delegerat uppdrag till sociala utskottet gör egna stickprov

på att de beslut som fattats av förvaltningen följer gällande delegationsordning och

tillämpbara lagar. Här beskrivs också arbetet med intern kontroll. På samma sätt som

gällande måluppfyllelse noterar PwC att årsredovisningen enbart delvis visar hur väl

resultaten av den interna kontrollen fallit ut och att inga resultat av genomförda

kontroller eller framtagna åtgärdsplaner presenteras.

Ett utvecklingsarbete gällande tydliggörande av uppföljning av mål med tillhörande

aktiviteter har initierats under hösten 2019 inför målarbetet för 2020.

Förvaltningen kommer gemensamt att identifiera viktiga områden att förbättra eller

utveckla för att kunna nå måluppfyllelse. Utifrån dessa identifierade viktiga områden

kommer aktivitetsplaner upprättas. Varje verksamhet ska arbeta fram aktiviteter som

på ett tydligt sätt styr mot nämndmål och samtidigt håller sig inom de identifierade

viktiga områdena. Utgångspunkten är målgrupperna inom respektive verksamhet.

Aktiviteterna ska tidsättas och i så hög utsträckning som möjligt vara möjliga att följa

upp och mäta i effekt. För att kunna mäta effekt så behöver även indikatorer och andra

sätt att följa upp hur långt vi kommit i måluppfyllelse ses över. I detta arbete ingår en

översyn av den förvaltningsövergripande internkontrollplanen och hur uppföljningen

av kontrollpunkterna kan utvecklas.

Som PwC skriver i revisionsrapporten finns inte längre något nämndmål direkt kopplat

till målgruppen ensamkommande flyktingbarn, däremot ingår målgruppen i flera

övriga målområden. Ovanstående förändringar har syftet att tydliggöra målarbetet och

förbättra uppföljningen för alla målgrupper.

Ekonomiska konsekvenser

Inga tillkommande kostnader följer av beslut.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Beslut i ärendet bedöms inte föranleda för- eller nackdelar för kvinnor eller män.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-11-06

2. Revisionsrapport: Socialnämndens arbete med ensamkommande barn, PwC 2019-

09-17

3. Revisionsskrivelse: Socialnämndens arbete med ensamkommande barn, PwC

2019-09-17
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Ann Malmström Stefan Gjuse

Förvaltningschef

Mari Önnevall

Verksamhetsutvecklare

Verksamhetschef, Stöd och vägledning

Sändlista
~ Gnesta kommuns revisorer, ordförande Sune Åkerlind och vice ordförande

KjellBernhardsson

~ Stefan Gjuse, verksamhetschef, Stöd och vägledning
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Revisionsrapport: Socialnämndens arbete med ensamkommande barn 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gnesta kommun genomfört en 
granskning av socialnämndens arbete med ensamkommande barn. De senaste åren har antalet 
ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige ökat, och ett flertal barn finns idag 
placerade i olika former i Sveriges kommuner. Revisionsfrågan som använts för granskningen 
har varit: säkerställer socialnämnden en ändamålsenlig och rättssäker verksamhet för de 
ensamkommande flyktingbarnen? 

Efter genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att socialnämnden inte helt 
säkerställt en ändamålsenlig och rättssäker verksamhet. 

Bedömningen grundar sig på att 
• det i dagsläget finns tillräckliga dokumenterade mål, rutiner och riktlinjer vilka 

tillämpas i tillfredsställande utsträckning 
• det i allt väsentligt finns en tydlig och fungerande ansvars- och 

befogenhetsfördelning 
• uppföljning av placerade barn ej sker enligt den omfattning som lagen kräver 
• nämnden inte helt har säkrat en återrapportering som ger tillräcldig information och 

förståelse kring verksamheten för att fatta adekvata beslut. 

För att säkra en mer ändamålsenlig och rättssäker verksamhet för de ensamkommande 
flyktingbarnen rekommenderar vi socialnämnden att utveckla den dokumenterade 
uppföljningen av antagna mål och fastställd internkontrollplan. 

Gjorda iakttagelser och bedömningar redovisas i bifogad rapport, som härmed överlämnas till 
socialnämnden för svar och till styrelsen och fullmäktige för kännedom. Rapporten har 
behandlats och godkänts vid revisorernas möte 2019-09-17. Revisorerna önskar svar från 
socialnämnden senast 22 november 2019. 

Gnesta kommun i 646 80 Gnesta 1 \NI: 0158-275 000 1 onesta.kommun@gnesta.se 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gnesta kommun genomfört en 

granskning av socialnämndens arbete med ensamkommande barn. De senaste åren har antalet 

ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige ökat, och ett flertal barn finns idag 

placerade i olika former i Sveriges kommuner. Det ansvar som åligger en vårdnadshavare läggs 

här på kommunen. Revisionsfrågan som använts för granskningen har varit: 

Säkerställer socialnämnden en ändamålsenlig och rättssäker verksamhet för de 

ensamkommande flyktingbarnen? 

Efter genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att socialnämnden inte helt 

säkerställt en ändamålsenlig och rättssäker verksamhet. Bedömningen grundar sig på att 

- det i dagsläget finns tillräckliga dokumenterade mål, rutiner och riktlinjer vilka tillämpas i 

tillfredsställande utsträckning 

- det i allt väsentligt finns en tydlig och fungerande ansvars- och befogenhetsfördelning 

- uppföljning av placerade barn ej sker enligt den omfattning som lagen kräver 

nämnden inte helt har säkrat en återrapportering som ger tillräcklig information och förståelse 

kring verksamheten för att fatta adekvata beslut. 

För att säkra en mer ändamålsenlig och rättssäker verksamhet för de ensamkommande 

flyktingbarnen rekommenderar vi socialnämnden att utveckla den dokumenterade uppföljningen 

av antagna mål och fastställd internkontrollplan. 
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Inte( 
Bakgrund 

De senaste åren har antalet ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige ökat, och ett 
flertal barn finns idag placerade i olika former i Sveriges kommuner. Till gruppen räknas barn 
under 18 år som kommit hit utan anhörig. Kommunen behöver snarast efter barnets ankomst 
utse en god man som kan agera förmyndare och vårdnadshavare för barnet. De flesta barn har 
behov av särskilda insatser i skolan och alla har behov av ett ordnat och tryggt boende. Det 
ansvar som åligger en vårdnadshavare läggs här på kommunen. 

Socialtjänstlagen reglerar att insatser ges utifrån individuella bedömningar och i samråd med den 
enskilde. I första hand bör insatser ges i öppna former, men av olika skäl placeras barn och unga 
på institution och i familjehem. Gnesta kommuns revisorer har i sitt väsentlighets- och riskarbete 
uppmärksammat området, och initierat en fördjupad granskning. 

Revisionsfråga och kontrollmål 

Säkerställer socialnämnden en ändamålsenlig och rättssäker verksamhet för de 
ensannkommande flyktingbarnen? 

Granskningen ska besvara följande: 

1. Det finns tillräckliga dokumenterade mål, rutiner och riktlinjer för området vilka tillämpas i 
tillfredsställande utsträckning. 

2. Det finns en tydlig och fungerande ansvars- och befogenhetsfördelning. 

3. Uppföljning av placerade barn sker enligt den omfattning som lagen kräver. 
4. Nämnden har säkrat en återrapportering som ger tillräcklig information och förståelse kring 

verksamheten för att fatta adekvata beslut. 

Revisionskriterier 

• Socialtjänstlagen (2001:453) 

• SOSFS 2012:11 socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem 
för vård eller boende 

• Fullmäktigebestlut 

PIIPtnri neh avqrän5ninco 

Granskningen avgränsas till ansvarig nämnd, socialnämnden. Arbetet har genomförts genom 

intervjuer, aktgranskning och granskning av styrande dokument. Nedanstående dokument har 
varit aktuella för granskning: 

Framtidsplan 2019-2021 med internkontrollplan 
Framtidsplan med flerårsplan 2018-2020 
Rutin mottagning anmälan - vuxen 
Delegationsordning VoN 
SN:s Protokoll 2018-2019 
Funktionsbeskrivning för enhetschef för Stöd 
till arbete, Stöd och vägledning, SOF  

Riktlinje för barn-, ungdoms, och familjeärenden 
Riktlinje för placeringsvård och kontaktverksamhet 
Årsredovisning för VoF 2018 
Riktlinje för verkställighet inom IFO 
Sociala utskottets protokoll 
Funktionsbeskrivning för enhetschef för Utrednings och 
stöd, Stöd och vägledning, SoN 
Funktionsbeskrivning för Socialsekreterare 
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Intervjuer har genomförts med ansvarig verksamhetschef, enhetschef, utvecklingssekreterare, 

systemförvaltare samt två socialsekreterare. 

15 slumpmässigt utvalda akter för placeringar i HVB-hem, familjehem och stödboende har 

granskats. För dessa har kontrollerats om: 

Giltiga beslut finns upprättade 

SoL 6 kap 6 § Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot 

för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller 

någon annan som har vårdnaden om honom eller henne. 

Utredning är inledd utan dröjsmål och håller tillräcklig kvalitet för motiv till beslut 

SoL 11 kap 1 § Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, 

anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon 

åtgärd av nämnden. 

SoL 11 kap. 2 § Utredningen ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada eller 

olägenhet. Utredningen ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av 

omständigheterna i ärendet. 

Utredningen är slutförd inom fyra månader 

SoL K11 2 § Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. 

Finns särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid. 

Vårdplan/Genomförandeplan finns upprättafd 

SoL 11 kap 3 § För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller 

familjehem ska en plan upprättas över hur vården ska genomföras. 

Ansvarig nämnd gjort överväganden med tillräcklig frekvens 

SoL 6 kap 8 § Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, ska 

socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs och hur 

vården bör inriktas och utformas. 

Den placerande unge/det placerade barnet följs av ansvarig i tillräcklig utsträckning 

SoL 6 kap 7 § Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vårdas i ett 

familjehem, jourhem, stödboende eller hem för vård eller boende främst genom regelbundna 

personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas, enskilda samtal med barnet eller 

den unge, samtal med den eller dem som tagit emot barnet eller den unge i sitt hem samt samtal 

med vårdnadshavarna. 

Granskningen har varit föremål för sakgranskning av intervjuade tjänstemän 
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Regelverk och ansvar 
Kommunerna ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Det är 

Migrationsverket som anvisar kommunerna att ta hand om ensamkommande barn. Hur många 

barn en kommun tar emot beror på hur stor kommunen är och kommunens tidigare mottagande. 

Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sällskap av 

legal vårdnadshavare. De ensamkommande barnen har ofta erfarenhet av uppbrott från tidigare 

trygg miljö, och har traumatiska upplevelse. För att de ensamkommande barnen ska få rätt till 

samma chanser i livet som alla andra barn är det nämndernas ansvar att se till att de 

ensamkommande barnens rättigheter tillgodoses på samma sätt som andra barns rättigheter. 

Migrationsverket ansvar för att 

- ta emot och pröva ansökan om asyl 

- genomföra en medicinsk åldersbedömning eller läkarbedömning av ålder, 

- efterforska barnets familjemedlemmar under asyltiden, 

- handlägga frågor som rör ekonomiskt bistånd till barnet, 

- arbeta för att de barn som inte får uppehållstillstånd ska kunna återvända, 

- administrera ersättningar och fastställa kommunens anvisningar. 

Kommunerna ansvar för att 

- utreda barnets behov, och därefter fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. 

Detta innebär till exempel att utreda om en anhörig är lämplig och har förutsättningar att ta emot 

barnet, utse en god man till barnet. Migrationsverket eller socialnämnden i ansvarig kommun 

lämnar in en ansökan till överförmyndaren som i sin tur utser en god man. 

- barnet får skolundervisning, 

- ge fortsatta insatser under barnets uppväxt, 

barnets integration och etablering om barnet får uppehållstillstånd. Kommunen får då även 

ansvaret att efterforska var barnets familjemedlemmar finns. 

Även regionerna/landstingen, länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och 

omsorg har definierade uppdrag på området. För mer information, se Migrationsverkets hemsida. 

När ett ensamkommande barn anländer till Sverige och söker asyl erbjuds barnet i enlighet med 

socialtjänstlagen ett tillfälligt boende och omsorg i den kommun där de ger sig tillkänna för 

svensk myndighet, en ankomstkommun. Omedelbart efter ankomsten ska Migrationsverket 

anvisa en kommun att ta emot barnet, vilket blir en så kallad anvisningskommun. Denna tar då 

över ansvaret för boende och omsorg under den tid ansökan om asyl prövas och även därefter 

för de som beviljas uppehållstillstånd. Både ankomst- och anvisningskommuner har rätt till statlig 

ersättning för vissa kostnader för mottagandet och de insatser som ensamkommande barn 

behöver. På nästkommande sida visas antalet ensamkommande asylsökande barn som kom till 

Sverige mellan år 2010 och år 2018. Även Gnesta kommun hade sitt högsta inflöde under 2015, 

då 54 ensamkommande barn och ungdomar anvisades till kommunen. Majoriteten av 

kommunens aktuella placeringar kom under det året. 
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Styrande iagar och regle. 

Området för placering av ensamkommande regleras i huvudsak av Socialtjänstlagens 6:e och 

11:e kapitel. Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2012:11 framgår att 

nämnden ska analysera behovet av familjehem och hem för vård eller boende för placeringar av 

barn och unga på kort och lång sikt. Nämnden ska, med kartläggningen och analysen som 

utgångspunkt, planera för och vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa tillgången till hem 

som kan erbjuda vård som är trygg, säker, ändamålsenlig och präglad av kontinuitet. 

Av SoL 6 kap. 6 § och SOSFS 2012:11 framgår att förhållanden i ett familjehem ska utredas för 

att ge en bild av dess allmänna lämplighet och lämplighet att ta emot ett visst barn. En 

genomförandeplan ska upprättas enligt SoL 11 kap 3 §. Enligt SOSFS 2012:11 ska nämnden 

verka för att ett placerat barn ska delta, tillsammans med vårdnadshavare, i arbetet med planen. 

Enligt SoL 6 kap 7 b § ska socialnämnden noga följa vården av placerade barn och unga genom 

regelbundna besök, enskilda samtal med barnet samt samtal med familjehemmet och 

vårdnadshavare. 7 c § ska placerade barn ha en särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar 

för kontakterna med barnet. Socialsekreteraren ska besöka barnet regelbundet i den omfattning 

som är lämplig utifrån barnets behov och önskemål. Av socialstyrelsens allmänna råd i SOSFS 

2012:11 framgår att barnet eller den unge bör besökas av en socialsekreterare minst fyra gånger 

per år. Yngre barn samt barn och unga som nyligen har placerats i ett familjehem eller i ett 

HVB-hem kan behöva tätare kontakt.Vidare framgår av SoL 6 kap 8 § att socialnämnden minst 

en gång var sjätte månad ska överväga om vården fortfarande behövs och hur den bör 

utformas/inriktas. 

Alternativ för placering 

Ett ensamkommande barn kan placeras i olika former av boende, beroende av nämndens beslut 

efter utredningens påvisade behov för individen. Ett familjehem tar emot ett barn/ungdom i sitt 

hem för vård och fostran, ofta under en längre tid. Ett HVB-hem är ett större hem för vård eller 

boende efter beslut i enlighet med SoL eller av omständigheter eller beteende enligt 3§ LVU. 

Ett stödboende påminner om ett HVB-hem, men är en mindre ingripande form av placering för 

barn och unga mellan 16 och 20 år. Placeringsformen infördes 2016 som ett alternativ till 

HVB-hem. 
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I Gnesta är den nyinrättade Socialnämnden ansvarig nämnd för mottagandet av de 

ensamkommande barn som anvisas till kommunen. Socialförvaltningen har det samlade 

ansvaret för socialnämndens verksamhet och är är uppdelad i tre verksamhetsområden enligt 

figuren nedan; Administration och bistånd, Stöd och vägledning samt Äldre, Funktionsstöd och 

hälso- och sjukvård. 

Ansvaret för mottagandet, placering och uppföljning av ensamkommande barn ligger hos Barn-

och ungdomsgruppen, som tillhör enheten Utredning och stöd i verksamhetsområde Stöd och 

vägledning. Inom gruppen är det tre handläggare som ansvarar för de placerade 

ensamkommande, och arbetet upptar enligt enhetschef ungefär 1,5 heltidstjänst. I gruppen finns 

inga kontrakterade konsulter, utan kommunen har lyckats rekrytera socialsekreterare till de 

vakanser som funnits. 
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De senaste årens inflöde av ensamkommande har varierat kraftigt, vilket illustreras i tidigare visat 

diagram. Under 2015 kom 54 ensamkommande barn och ungdomar till kommunen, medan det 

sedan dess har det kommit mellan två och tre per år. Hur migrationen kommer att se ut de 

kommande åren kan dock ingen säkert säga, men Migrationsverkets prognoser visar på siffror i 

nivå med dagens. 

År 2015 startade Gnesta ett HVB-hem i egen regi, där en stor del av de aktuella placeringarna 

befinner sig. I maj 2018 fattade dåvarande vuxen- och omsorgsnämnden beslut om att omforma 

HVB-hemmet Gnesta ungdomsboende till ett stödboende, som en följd av ett minskat antal 

nyanlända ensamkommande barn och unga. Totalt ansvarade Gnesta för 21 ensamkommande 

barn (2019-04-23), varav nio barn och ungdomar finns på stödboende inom kommunen. Övriga 

är efter utredning placerade i familjehem (fem), och HVB-hem eller stödboende i annan kommun 

(sju). Under föregående år blev en stor del av kommunens ungdomar uppskrivna i ålder efter 

utredning av Migrationsverket. I och med det minskade antalet som kommunen var ansvariga 

vårdnadshavare för. Den dåvarande vuxen- och omsorgsnämnden beslutade i mars 2018 att 

ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under asylprocessen och som innan 

18-årsdagen anvisats till Gnesta kommun, skulle ges möjlighet att bo kvar i Gnesta kommun tills 

beslutet från Migrationsverket vunnit laga kraft. 
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Iakttagelser och bedömningar 
Mål, rutiner och riktlinjer 

Nämndens mål 

Av kommunfullmäktiges redovisade mål för 2018 var det inget som hade direkt bäring på 

verksamheten för ensamkommande barn, även om sakområdet omfattas. I vuxen- och 

omsorgsnämndens (nuvarande socialnämnden bildades vid årsskiftet) antagna framtidsplan 

2018 bröts fullmäktiges mål ner, och de för nämnden fastställda målen för 2018 var att: 

• Brukare får god personlig vård och omsorg. 

• Brukare har bra mathållning och måltider i en trevlig miljö. 

• Brukare har en meningsfull tillvaro. 

• Brukare är delaktiga och har självbestämmande. 

• Brukare är trygga. 

• Ensamkommande barn ska ges möjlighet att framföra sina behov och åsikter. 

För varje mål listades i framtidsplanen ett antal aktiviteter för att nå en uppfyllelse av målet, och 

för nämndens mål angående ensamkommande barn gällde att: "Varje ungdom placerad på 

Gnesta ungdomsboende ska ha en kontaktman, vilket består av en handledare i personalen som 

matchas gentemot ungdomen. Denne ska ha regelbundna samtal med ungdomen och ett utökat 

ansvar gällande att ungdomens behov och önskemål formuleras och tillgodoses."' 

Nämndens mål ska årligen följas upp i årsredovisningen. Vi noterar att det inte i årsredovisningen 

för 2018 gjorts någon bedömning gällande huruvida målet har uppfyllts eller ej, utan det är 

snarare en summering av arbetet som görs. För uppföljningen av målet om ensamkommande 

barns möjlighet att framföra sina behov beskrivs årsredovisning för 2018 att "Varje ungdom 

placerad på Gnesta stödboende ska ha en egen socialsekreterare inom myndighet och en 

kontaktperson på stödboendet. På grund av konsulter är det idag två socialsekreterare som har 

hand om alla ensamkommande. När det gäller kontaktperson är det stödboendepersonalen som 

är kontaktperson till ett antal brukare per medarbetare. Det finns framtagna rutiner för att de 

ensamkommandes behov och önskemål formuleras och tillgodoses i genomförandeplanen. 

Regelbundna husmöten har genomförts på stödboendet."2 

I socialnämndens antagna framtidsplan 2019-2021 finns nya mål beslutade utifrån fullmäktiges 

mål. 

• Brukare får god personlig vård och omsorg. 

• Brukare har bra mathållning och måltider i en trevlig miljö. 

• Brukare har en meningsfull tillvaro. 

• Brukare är trygga. 

• Medborgarens insatser ska vila på en evidensbaserad grund som ges på ett jämlikt sätt för 

både kvinnor och män 

1  Framtidsplan 2018 med flerårsplan 2018-2020. Vuxen- och Omsorgsnämnden. 
'Årsredovisning 2018. Vuxen- och Omsorgsnämnden. 
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• Medborgaren ska få tidiga insatser som skapar jämlika livschanser 

• Medborgare som har insatser ska vara delaktiga 

• Medborgare ska bli mer självständiga 

• Medborgare ska vara självförsörjande 

• Medborgare ska ha möjlighet till kompetensutveckling hela livet 

• Barn och unga ska få uttrycka sin mening i frågor som rör deras vardag. 

Målen har vidare kompletterats med aktiviteter. Vi noterar att nämndens mål för 2019 inte har 

direkt uttryckt koppling till verksamheten för enhetens utredningar eller hanteringar av 

ensamkommande barn, även om flera mål rör områden där ensamkommande är inkluderade. I 

nämndens listade aktiviteter för att nå fullmäktiges mål finns områden som rör verksamheten på 

kommunens stödboende, där flera ensamkommande bor. Exempelvis finns under målet 

Medborgare ska vara självförsörjande beskrivet att nämnden ska utveckla arbetet och besluta 

om arbetssätt för ensamkommande unga så att de enklare kan integreras och vara 

anställningsbara efter gymnasiestudier. Stödboendet ska verka för att ungdomarna har 

extraarbete och sommarjobb genom nära samarbete med arbetsvägledare, och under målet 

Barn och unga ska få uttrycka sin mening i frågor som rör deras vardag står att stödboendet ska 

upprätta boendemöten som leds av enhetschefen, vilka ska ske tio gånger per år. Av 

genomförda intervjuer med ansvariga tjänstemännen framkommer att sådana bomöten sker 

regelbundet sen en lång tid tillbaka, och att de struktureras och förbereds som ett tillfälle för 

ungdomarna att ta upp och driva frågor och förändringar som de tycker är viktiga. 

Av genomförda intervjuer framkommer vidare att tjänstemännen anser sig ha tillräckligt stöd av 

nämnden för att kunna utföra sitt uppdrag, och understryker att samarbetet dem emellan fungerar 

väl. I deras mening har nämnden god kunskap inom området, samtidigt som politikerna 

intresserar sig för aktuella förändringar och uppföljningar i verksamheten. 

Riktlinjer och rutiner 

Nämnden fattar beslut om riktlinjer vilka ska fungera som stöd för handläggarna, och vägleda vid 

utredning och beslut. Riktlinjer ska även säkerställa att beslut fattas enligt samma 

bedömningsgrunder och garantera likställighet och rättssäkerhet i kommunen. 

Av intervjuer framkommer att avdelningen under 2018 har genomfört ett arbete med att 

uppdatera de skriftliga riktlinjerna för arbetet. De huvudsakliga riktlinjerna inom verksamheten 

presenteras nedan. Av en genomförd genomgång av nämndens protokoll kan vi bekräfta att 

dessa reviderats och beslutats i nämnd under 2018. 

• Riktlinje för barn-, ungdoms- och familjeärenden gäller handläggning av ärenden enligt 

främst annat SoL och LVU. Riktlinjen gäller för barn- och ungdomsärenden med 

utredningsmodell enligt BBIC-systemet, samt omfattar även unga lagöverträdare. 

• Riktlinje för placeringsvård och kontaktverksamhet gäller handläggning av ärenden 

enligt SoL, LSS och LVU och berör bland annat familjehemsvård och vårdnadsöverflyttning. 

• Riktlinje för verkställighet inom individ- och familjeomsorgen gäller verkställighet av 

ärenden bland annat inom SoL, LVU och LVM. Riktlinjen beskriver insatser inom egenvård, 

där stödboende, familjehemsplacering och HVB-placering ingår. 
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Inom förvaltningen pågår nu ett arbete med att komplettera dessa riktlinjer med uppdaterade 

rutiner. Enligt uppgift är målet att samtliga rutiner ska vara justerade innan 2019 års slut. Vi har 

för granskningen tagit del av de rutiner som hittills uppdaterats utifrån de nya riktlinjerna- Det rör 

sig om 

- Rutin mottagning förhandsbedömning 

- Rutin mottagning ansökan inklusive frågor att ställa vid mottagning av orosanmälan via telefon 

- Rutin mottagning anmälan - vuxen. 

I intervjuer med socialsekreterare beskrivs riktlinjerna och rutinerna som tillämpbara och 

tillgängliga i det vardagliga arbetet. Socialsekreterarna uppger att de vet var de kan hitta riktlinjer 

och rutiner och att de får information om dokumenten skulle uppdateras. Flera av de intervjuade 

socialsekreterarna påbörjade sina anställningar under 2018 och vittnar om ett gott stöd av 

riktlinjer och metodbeskrivningar för sina uppdrag. 

I genomförda samtal med systemförvaltare och utvecklingssekreterare framkom att det görs ett 

förenklings- och förbättringsarbete i verksamhetssystemet Treserva under året. I samband med 

detta pågår ett arbete med att ta fram nya dokumenterade rutiner för socialsekreterarnas 

användande av systemet. Dessa ska framförallt omfatta handläggninsförfarandets tekniska delar 

samt hur statistik gällande uppföljning och kvalitetssäkring ska rapporteras och analyseras. Vid 

tidpunkten för granskningen uppger de intervjuade (systemförvaltare, utvecklingssekreterare) 

likväl som socialsekreterare, att det har kommunicerats tydligt hur handläggning i Treserva ska 

gå till samt hur statistik ska registreras, men att det saknas just dokumenterade rutiner. 

Ambitionen enligt systemförvaltaren att dessa ska vara färdigställda och underskrivna av 

verksamhetschef innan 2020. 

Bedömning 

Vi bedömer att det i dagsläget finns tillräckliga dokumenterade mål, rutiner och riktlinjer som 

tillämpas i tillfredsställande utsträckning. 

Nämnden har mål med direkt bärighet på området, men vi noterar att dessa inte bedömdes eller 

analyserades vid årets slut vilket vi bedömer vara en brist. 1 verksamheten finns dokumenterade 

riktlinjer och rutiner kring vilka det pågår ständiga revideringar och uppdateringar, och dessa 

bedöms även vara kända i verksamheten och tillämpas i förvaltningens arbetsprocesser. 

Kommunikationen mellan nämnd och förvaltning tycks fungera gott, och att en god styrning tycks 

ske genom den dialogen. 
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Ancv.Pm- n h befogenhetqf6rcinining 

Nämndens delegationsordning 

Delegationsordningen beskriver hur nämnden delegerat sin beslutanderätt i ett visst ärende eller 

en grupp av ärenden till utskott, enskild ledamot, anställd hos kommunen eller ordförande/vice 

ordförande. Nämnden kan inte delegera ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, 

omfattning, kvalitet eller är av principiell natur, framställningar eller yttranden till fullmäktige 

liksom yttranden med anledning av att beslut av styrelsen i dess helhet eller av fullmäktige har 

överklagats, ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt, ärenden som medför kostnader som inte ryms inom 

beslutade budgetramar samt vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Vid årsskiftet 2018/2019 bildades nuvarande socialnämnden, och tidigare vuxen-och 

omsorgsnämnden avvecklades. I vuxen- och omsorgsnämndens delegationsordning, antagen 18 

januari 2018 beskrivs delegation till verksamhetschef, socialjour och sociala utskottet under 

punkt elva, Familjehem, hem för vård eller boende. 

11.1 beslut om bistånd i form av tillfällig vistelse i jourhem, utrett familjehem, akuthem för barn 

och ungdom, skyddat boende, HVB-hem under högst två månader efter avslutad utredning enligt 

SOL 11 kap 28 eller om särskilda skäl föreligger, längre tid, ska beslutas av verksamhetschef 

alternativt socialjour. 

11.4 beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård i hem för vård eller boende beslutas 

av socialutskottet. 

Protokollgranskning visar även att revidering av gällande delegationsordning genomförts flera 

tillfällen under 2018 och 2019, senast vid sammanträdet i september 2019. 

I genomförda intervjuer framkommer att det är just med politikerna i sociala utskottet som en stor 

del av kommunikationen från förvaltningen sker, och att det är de som i huvudsak utövar beslut 

enligt den givna delegationen. Vid utskottets möten är det enhetschef för utredning och stöd som 

närvarar och delar information. Denne uppdaterar enligt uppgift gällande aktuella ärenden utifrån 

socialsekreterarnas underlag, vilket enhetschefen en god överblick över samtliga individärenden. 

Detta beskrivs i intervjuerna gynna likvärdigheten i bedömningarna och stärker enhetschefens 

inblick i socialsekreterarnas arbete. 

I genomförd protokollgranskning har vi kunnat styrka att förstabeslut om placeringar och 

överväganden om placeringar i enlighet med gällande delegationsordning tas i socialutskottet. 

Resultatet från den genomförda aktgranskning som presenteras i nästkommande kapitel, visar 

att de tillfälliga placeringarna har gjorts efter beslut om verksamhetschef eller socialjour, i 

enlighet med delegation. 

Funktioner i arbetet 

För granskningen har vi tagit del av dokumenterade funktionsbeskrivningar för förvaltningens 

roller, där nedanstående tre dokument är de i huvudsak relevanta för granskningsområdet: 

"wc 
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• Funktionsbeskrivning för socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgen 

förtydligar uppdraget gällande myndighetsutövning och brukaransvar. Beskrivningen är 

fastställd 2018-01-15, med verksamhetschef som dokumentansvarig. 

• Funktionsbeskrivning för enhetschef för Utredning och stöd, Stöd och vägledning, 

reviderad 2019. Innehåller beskrivning av enhetschefens ansvar och kvalifikationer. 

• Funktionsbeskrivningen för enhetschef för Stöd till arbete, Stöd och vägledning, är 

framtagen 2019. Beskriver uppdraget med dess ansvar, kvalifikationer för funktionen. 

Samtliga innehåller även information gällande Gnestas personalpolitiska program. Dokumenten 

är enligt uppgift kända i organisationen och tillämpas i arbete med personalfrågor. 

Arbetet med ensamkomnnande barn är sedan ett och ett halv år tillbaka koncentrerat till ett fåtal 

handläggare istället för att vara utspritt på samtliga socialsekreterare i gruppen, vilket det tidigare 

var. Detta uppges gynna systematiken och likvärdigheten i handläggningen. 

Vid intervjuerna beskrivs att barn- och ungdomsgruppen har veckovisa avstämningar i grupp. I 

detta forum kan handläggningsärenden eller andra aktuella frågor behandlas och rådfrågas. 

Socialsekreterarna beskriver att mötena bidrar till ett välfungerande erfarenhetsutbyte 

socialsekreterarna emellan. Enhetschef deltar vid dessa tillfällen. Även enskilda genomgångar 

ledda av enhetschef förekommer vid behov. 

Gnesta stödboende 

Vid intervju med förvaltningens representanter uppges att kontakten med stödboendet fungera 

väl och i enlighet med nämndens framtagna riktlinjer. Handläggarna uppger att de generellt 

känner sig trygga med placeringarna och den verksamhet som bedrivs. Boendet var tidigare ett 

hvb-hem med en större personalstyrka och betydligt fler ungdomar boende där. Vid den 

tidpunkten infördes att stödboendets personalmöten ägde rum på plats på förvaltningen, för att 

gynna kontakt mellan ansvariga socialsekreterare. I dagsläget arbetar endast tre personer på 

stödboendet (som följd av färre placerade och ett minskat krav på vård då det råder skilda krav 

på hvb-hem och stödboende) men deras möten hålls fortsatt på förvaltningen för att underlätta 

kommunikationen mellan personalen och socialsekreterare. Personal på boendet har utöver 

fysiska möten möjlighet att kommunicera med socialsekreterare via verksamhetssystemet. 

Dialog mellan boende och förvaltning uppges generellt vara välfungerande och tillfredsställande. 

För kommunens övriga använda boenden uppges kommunikationen även där fungera väl. Det är 

socialsekreterarna som ansvarar för att följa upp kvaliteten i de boenden där de har placeringar. 

Detta sker genom månadsrapporter och möten med boendet, samt samtal med de placerade. 

Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet huruvida det finns en tydlig och fungerande ansvars- och 

befogenhetsfördelning i allt väsentligt är uppfyllt. 

Det finns dokumenterade funktionsbeskrivningar för de huvudsakliga rollerna inom 
handläggningen, och det finns en aktuell delegationsordning som revideras löpande och bedöms 

vara tillräcklig. Av genomförd protokoll- och aktgranskning har vi kunnat styrka att beslut tas i 
enlighet med gällande ordning. 
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Vidare har vi för granskningen inte av material eller vid intervjuer noterat något som tyder på 

oklarheter i ansvar eller befogenhet. 

Uppföljning av placeringar 

Aktgranskning 

Inom ramen för granskningen har aktgranskning genomförts i form av ett stickprov på 15 akter, 

vilka avser ungdomar eller barn som finns placerade våren 2019. För detaljer kring metod och 

lagrum, se kapitel 1. Följande kontroller har genomförts i aktgranskningen: 

• Giltiga beslut finns upprättade 

• Utredning med motivering till beslut finns och upprättades utan dröjsmål 

• Utredning är slutförd inom fyra månader 

• Vårdplan/genomförandeplan finns upprättad 

• Ansvarig nämnd gjort överväganden med tillräcklig frekvens (inom sex månader) 

• Barnet/den unges utveckling följs av ansvarig 

 

Akt Akt Akt Akt Akt Akt Akt Akt Akt Akt Akt Akt Akt Akt Akt 
Maj 2019 Gnesta 

              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Beslut? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 

Ja Ja Ja Ja 

Tillräcklig 

utredning? 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Utredning slutförd 

inom 4 mån? 
Nej* Nej* Nej* Nej* Nej* Nej* Nej* 

 

Nej* Nej* Nej* Nej* Ja Ja Ja 

Frekventa 

               

överväganden? 
Nej* Nej* Nej* Nej* Nej* Nej* Nej* Nej* Nej* Nej* Nej* Nej* Nej Nej Ja 

Finns vårdplan/ 

               

genomförandeplan? 
Ja Ja 

 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 

Ja Nej Ja Ja Ja 

Den unge/barnet 

har följts av ansvarig 
Ja a 

 

Ja Ja Ja 

 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

* Gäller 2015 eller 2016. 

Granskning visar att samtliga placerade barn eller unga som kontrollerats har följts av ansvarig 

handläggare under det placerade perioden. Uppföljning och samtal har dokumenterats och finns 

bifogade i respektive akt. 

Samtliga granskade placeringar har gällande beslut, och väl utförda utredningar med stark 

detaljrikedom. För 14 av 15 akter finns en upprättad genomförandeplan/vårdplan bifogad. Elva 
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granskade utredningar har inte slutförts i den skyndsamhet som lagen kräver, utan har slutförts 

längre än fyra månader efter anvisning. Samtliga dessa utredningar gäller dock barn och 

ungdomar som anvisades Gnesta under 2015, då situationen var mycket ansträngd. 

Förvaltningens representanter uppger i intervju att de är medvetna om de misstag som tidigare 

gjorts i handläggning, och förklarar att detta var en följd av den pressade situation som rådde 

under 2015. Vi noterar att de barn och unga som anlänt de senaste tre åren alla har utredningar 

som färdigställts inom den tidsram lagen kräver. 

Situationen som rådde 2015 syns även i frekvensen på nämndens överväganden. 14 av de 

granskade akterna innehåller exempel på att övervägande ej gjorts med den frekvens lagen 

kräver', och 12 av dessa gäller 2015 eller inledningen av 2016. Vi har valt att notera dessa med 

en stjärna. Efter 2016 har två placerade barn och unga inte haft sina ärenden för övervägande i 

nämnd inom sex månaders-intervall. Detta är i strid med Socialtjänstlagen. 

Bedömning 

Kontrollmålet rörande uppföljningar av placeringar bedöms vara ej uppfyllt. Uppföljningen av 

placerade barn har ej skett enligt den omfattning som Socialtjänstlagen kräver, då övervägande i 

nämnd har skett med mer än sex månaders mellanrum. 

3  SoL 6 kap 8 § Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, ska 
socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs och hur 
vården bör inriktas och utformas. 
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Nämndens återrapportering och förståelse 

Protokoll 

I intervjuer med enhets- och verksamhetschef framkommer att socialutskottet, vilka enligt 

delegationsordning har mandat från nämnden i frågorna, är aktiv och intresserad när det gäller 

arbetet med placerade ensamkommande barn och unga. Det beskrivs att utskottet ofta skickar 

med frågor tillbaka till socialsekreterare efter att enhetschef har föredragit individärenden. De 

intervjuade beskriver att politiken har god inblick i verksamheten och är väl medvetna om varför 

beslut fattas och vad det kostar. De beskriver att det är ett nära och gott samarbete mellan 

politiken och förvaltningen. Som tidigare nämnts i denna rapport är det enhetschef som i 

huvudsak sköter kommunikation med politiken gällande placeringar och andra ärenden på 

området. 

Socialutskottets protokoll visar att utskottet utöver uppföljning av ärenden genomför egna 

stickprov på förvaltningens beslut. Detta bekräftas även vid intervju med utvecklingssekreterare 

och enhetschef. Vid dessa kontroller säkras att besluten fattas enligt gällande delegationsordning 

och tillämpbara lagar följs. Stickproven tas från en lista med anonymiserade beslut där endast 

rubrik på ärende och handläggare framgår. 

En genomgång av socialnämndens protokoll för sammanträden från januari 2018 till och med 

2019-03 visar att förvaltningschef informerar om Gnesta ungdomsboende respektive stödboende 

vid sammanträdena i mars 2018 och november 2018. Det framgår dock inte av protokollet vilken 

information som lämnas. 

Intern kontroll 

Vuxen- och omsorgsförvaltningens internkontrollplan 2018 innehåller fyra kontrollmål med direkt 

eller indirekt bäring på verksamheten för ensamkommande barn. Dessa är, som visas av 

nedanstående illustration, specificerade med ansvarig funktion, metod och frekvens. 

Internkontrollplanen specificerar också i vilket forum som uppföljningen ska dokumenteras 

alternativt redovisas. 

Genomfärandepl Genomförandeplanema är VC IFO Stickprov 10% av alla som haft Tre gånger Förvaltningens LO 
anar IFO aktuella och uppdaterade, 

 

Insats längre än sex veckor, per år Delårsrapport och 
Årsredovisning 2018 

o 
Ej verkställda Att besluten som är äldre än tre VC Ej verkställda beslut från IFO, ÄO Fyra gånger VON, KF 
beslut SoL och månader verkställts. AoB och FS redovisas av AoB till IVO per år 

 

LSS 

     

Vi noterar att ansvarig nämnds årsredovisning enbart delvis visar hur väl resultaten av den 

interna kontrollen har fallit ut. Det konstateras exempelvis att brukarna har genomförandeplaner i 

stor utsträckning och att det finns behov av att utveckla dessa. Inga resultat av genomförda 

kontroller eller framtagna åtgärdsplaner presenteras. 
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4.1.3 Genomförandeplaner 
Målet är att genomförandeplanerna ska vara aktuella och beskriva insatsernas vad, 

hur, när och av vem. Inom förvaltningen har brukarna genomförandeplaner i stor 

omfattning men genomförandeplanerna behöver utvecklas på vissa enheter, 

främst hur man implementerar genomförandeplanema i vardagen. 

4.1.15 Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) och 
lagen om stod och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

En ny rutin för att organiserat kunna arbeta med och rapportera ej verkställda 
gynnande beslut har tagits fram under hösten 2018. Rapporteringen sker 
kvartalsvis enligt rutin till nämnd, fullmäktige och Inspektionen för vård- och 
omsorg. Ett ej verkställt gynnande beslut rörande kontaktperson har lett till vidare 
tillsyn från IVO. Efter utredning valde IVO att avsluta ärendet. 

Källa, Vård- och omsorgsnämnden Årsredovisning 2018. 

Bedömning 

Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt. Vår bedömning är att nämnden inte helt har säkrat en 

återrapportering som ger tillräcklig information och förståelse kring verksamheten för att fatta 

adekvata beslut. 

Vi konstaterar att politiken efterfrågar adekvat information, och att alla indikationer tyder på att 

det finns en fungerande dialog mellan sociala utskottet och förvaltningen. Det framgår i protokoll 

och i intervjuer att nämnden (och sociala utskottet enligt delegation) är aktiv i att kunna förstå och 

fatta beslut om verksamheten. Vi noterar att sociala utskottet gör egna stickprov för att 

kontrollera delegationsbeslut, vilka finns dokumenterade i protokoll. 

Vi noterar dock att beslutade kontroller i antagen internkontrollplan inte redovisas i 

tillfredsställande utsträckning i årsredovisningen. Vi har heller inte för granskningen kunnat ta del 

av dokumenterade bevis på att kontroller i enlighet med planen har genomförts eller dess utfall. 

Vår bedömning är att ökad transparens och redovisning av genomförda kontroller behövs så det 

tydligare framgår hur kontrollerna har genomförts och vad utfallet blev. 
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Revisionell bedömning 
Efter genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att nämnden inte helt 

säkerställt en ändamålsenlig och rättssäker verksamhet för de ensamkommande flyktingbarnen. 

Kontrollmål Kommentar 

Nämnden har mål med direkt bärighet på området, men vi noterar att 
dessa inte bedömdes eller analyserades vid årets slut vilket vi 
bedömer vara en brist. 
I verksamheten finns dokumenterade riktlinjer och rutiner kring vilka 
det pågår ständiga revideringar och uppdateringar. Dessa bedöms 
även vara kända i verksamheten och tillämpas i förvaltningens 
processer. Kommunikationen mellan nämnd och förvaltning tycks 

fungera gott, och att en god styrning tycks ske genom den dialogen. 

Det finns dokumenterade funktionsbeskrivningar för de huvudsakliga 
rollerna inom handläggningen, och det finns en aktuell delegations-
ordning som revideras löpande och bedöms vara tillräcklig. 
Av genomförd protokoll- och aktgranskning har vi kunnat styrka att 
beslut tas i enlighet med gällande ordning. Vidare har vi för inte av 
material eller intervjuer noterat något som tyder på oklarheter i ansvar 
eller befogenhet. 

Uppföljningen av placerade barn har ej skett enligt den omfattning som 

Socialtjänstlagen kräver, då övervägande i nämnd har skett med mer 

än sex månaders mellanrum. 

Vår bedömning är att nämnden inte helt har säkrat en återrapportering 

som ger tillräcklig information och förståelse kring verksamheten för att 

fatta adekvata beslut. 
Vi konstaterar att politiken efterfrågar adekvat information, och att alla 

indikationer tyder på att det finns en fungerande dialog mellan sociala 

utskottet och förvaltningen. Det framgår i protokoll och i intervjuer att 
nämnden (och sociala utskottet enligt delegation) är aktiv i att kunna 

förstå och fatta beslut om verksamheten. Vi noterar att sociala 

utskottet gör egna stickprov för att kontrollera delegationsbeslut, vilka 

finns dokumenterade i protokoll. 
Vi noterar dock att beslutade kontroller i antagen internkontrollplan inte 
redovisas i tillfredsställande utsträckning i årsredovisningen. Vi har 
heller inte för granskningen kunnat ta del av dokumenterade bevis på 

att kontroller i enlighet med planen har genomförts eller dess utfall. Vår 

bedömning är att ökad transparens och redovisning av genomförda 

kontroller behövs så det tydligare framgår hur kontrollerna har 

genomförts och vad utfallet blev. 

Vi bedömer att det i 
dagsläget finns 
tillräckliga 
dokumenterade mål, 
rutiner och riktlinjer 
som tillämpas i 
tillfredsställande 
utsträckning. 

Vi bedömer att 
kontrollmålet huruvida 
det finns en tydlig och 
fungerande ansvars-
och befogenhets-
fördelning i allt 
väsentligt är uppfyllt. 

Kontrollmålet rörande 
uppföljningar av 

piaceringar bedöms 

vara ej uppfyllt. 

Kontrollmålet bedöms 
vara delvis uppfyllt. 
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Rekommendation 
För att säkra en mer ändamålsenlig och rättssäker verksamhet för de ensamkommande 

flyktingbarnen rekommenderar vi ansvarig nämnd att utveckla den dokumenterade uppföljningen 

av antagna mål och fastställd internkontrollplan. 

2019-09-17 

  

Uppdragsledare 
Tobias Bjööm 

 

Projektledare 
Charlotta Franklin 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Gnesta kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 
25 mars 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport. 
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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: 2019-11-06
Diarienummer: SN.2019.78

Socialnämnden

Ansökan om föreningsbidrag -
Brottsofferjouren

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Nämnden beviljar Brottsofferjouren Östra Sörmland 11 343 kr i ekonomiskt bidrag

för år 2020.

Ärendebeskrivning
Brottsofferjouren Östra Sörmland ansöker om föreningsbidrag för tiden 2020-01-01 -

2022-12-31 med två kronor per invånare och år. Brottsofferjouren Östra Sörmland

ansöker även i Nyköping, Trosa och Oxelösund kommuner.

Brottsofferjouren är ideell och verksamheten består av stödpersoner samt en nationell

stödlinje. Stödpersonerna kan bland annat hjälpa till med samtalsstöd,

myndighetskontakter, information och vägledning i rättsprocesser.

Förvaltningens synpunkter
Då verksamheten är viktig för kommunen och Socialförvaltningen föreslås att

Socialnämnden beviljar brottsofferjouren Östra Sörmland bidrag om 11 343 kr.

Bidraget motsvarar 1 krona per person baserad på den senaste mätningen av antalet

invånare i Gnesta kommun, gjord i juli månad.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Könsfördelning bland hjälpsökande hos Brottsofferjouren var enligt senaste statisitiken

från 2018 63% kvinnor och 37% män. Fördelningen på de hjälpsökande är dock

ingenting som påverkas av beslutet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-11-06

2. Ansökan om föreningsbidrag inkommen 2019-09-25.



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

Ann Malmström Julia Sundberg

Förvaltningschef Utredare

Sändlista
~ Brottsofferjouren Östra Sörmland, Gästabudsvägen 6, 611 31 Nyköping

~ Förvaltningschef Socialförvaltningen

~ Verksamhetschef Stöd och Vägledning



  

i

Gnesta kommun 
ink: 292 -09- 2 5 
Dnr: ....................... För handläggning: ............. 

BROTTSOFFER 
JOUREN 
0200-21 20 19 

 

  

2019-09-25 

Gnesta kommun 
Oxelösunds kommun 
Trosa kommun 

Ansökan om föreningsbidrag 

Brottsofferjouren Östra Sörmland (org.nr. 817607 - 2158) ansöker härmed om 
föreningsbidrag för tiden 2020-01-01 — 2022-12-31 med två kronor per innevånare och år 
enligt SCB:s officiella mätning för föregående år. Härvid åberopas det utkast till 
överenskommelse om l&buret Offentligt Partnerskap (10P) som bifogas. 

En sådan överenskommelse har träffats mellan Nyköpings kommun och vår förening i slutet 
av 2017 och gäller nu åren 2018, 2019 och 2020. Detta är en fördel för oss och rimligtvis 
även för kommunen, eftersom vi bättre kan planera vår verksamhet långsiktigt och även 
slipper det årliga ansökningsförfarandet. Det är ett önskemål från vår sida att liknande 
överenskommelser kan träffas även med Gnesta, Oxelösund och Trosa! Den medskickade 
överenskommelsen med Nyköping kan väl användas som en lathund, men innehållet kan 
naturligtvis göras både enklare och fylligare. 

Med vänlig hälsning! 

Brottsofferjouren Östr Sörmland 

d 7, , , L_____,,,_ 
‘ Anne-Marie k • en erman 

Ordförande 

Gästabudsvägen 6 

611 31 Nyköping 

Föreningens plusgiro: 112790-1 

Bilagor: 

Överenskommelse om Idauret Offentligt Partnerskap 
Balansrapport för år 2018 
Verksamhetsberättelse för 2018 
Årsmötesprotokoll 20190214 
Verksamhetsplan för 2019 

Brott—bfferjouren i Östra Sfr .mland 
Adress: Telefon: E-post och web: Plusgiro: Org.nr: 
Gästabudsvägen 6 0155-28 62 20 info@o-sormiand.boj.se 11 27 90-1 817607-2158 
611 31 Nyköping www.ostrasormland.boj.se 
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Överenskommelse om Idauret Offentligt Partnerskap (IOP) mellan  
kommun och Brottsofferjouren Östra Sörmland 

Mellan parterna,Mo. kommun och Brottsofferjouren Östra Sörmland har denna dag 
träffats en överenS-komm Ise om Idauret Offentligt Partnerskap (IOP). 

Målgrupp 
Brottsutsatta innevånare i kommunen fr.o.m. 15 års ålder och deras anhöriga och vittnen. 

Syfte 
Att brottsofferjouren ska ge stöd och information till målgruppen. Detta ersätter inte 
kommunens eget arbete med att verka för brottsutsatta enligt 5 kap. 11 § socialtjänstlagen, 
utan är en förstärkning av detta arbete. 

Giltighet 
2018-01-01 — 2020-12-31 med möjlighet till förlängning till 2023-12-31. 

Kommunens bidrag 
Två kronor per innevånare och år enligt SCB:s officiella mätning för föregående år. Bidraget 
är en totalersättning för uppdraget. 

Värdegrund för partnerskapet 
Partnerskapet bygger på ömsesidig respekt, engagemang, öppenhet och lyhördhet. 

Brottsofferjourens värdegrund 
utgår från de mänskliga rättigheterna med ledorden "empati, engagemang, trovärdighet och 

ansvarskännande". Värdegrunden anger det förhållningssätt som gäller gentemot såväl 
brottsutsatta, anhöriga och vittnen som externa samarbetspartner, allmänhet och internt i 
organisationen. 

Verksamhetens innehåll 
Brottsdrabbade, anhöriga och vittnen ska liksom hittills erbjudas samtalsstöd samt vägledning 
vad gäller polisanmälan, genom rättsprocessen samt försäkrings- och ersättningsfrågor. Detta 
gäller även i kontakter med vård, myndigheter och hjälporganisationer enligt intentionerna i 5 
kap. 11 § socialtjänstlagen. 
Brottsofferjouren avser också att fortsätta med inbjudningar till föredrag, filmvisningar osv. i 
angelägna ämnen med anknytning till brott i vid mening. Informationsinsatser av olika slag 
ska också fortsätta. 
Inom brottsofferjourens ram kommer under hösten 2018 att starta en självhjälpsgrupp för 
våldsutsatta kvinnor. 

Verksamhetens drift 
Verksamheten sköts i huvudsak av ideellt arbetande stödpersoner. Brottsofferjouren ansvarar 
lör att dessa har genomgått en grundutbildning på 30 timmar och att de har avgett 
tystnadslöfte. 



. .kommun 

l(C‘9 49 

rott offerjouren Ostra 

Denna överenskommelse har skrivits i två exemplar varav parterna tagit varsitt. 
(, 

Samarbete 
Vardera part ska utse en kontaktperson. Dessa ska verka för att kunskap förs över mellan 
parterna. Brottsofferjourens kontaktperson ska ingå i eventuella för verksamheten relevanta 
nätverk inom kommunen. 

Information 
Kommunen ska på sin hemsida informera om brottsofferjourens verksamhet. 
Brottsofferjouren ska informera kommunen genom sin årliga verksamhetsberättelse och sin 
årliga verksamhetsplan efter årsmötet i februari. 

Omförhandling 
Parterna har rätt att när som helst under giltighetstiden påkalla nya förhandlingar om villkoren 
i denna överenskommelse. 



ÖSTRA SÖRMLAND 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

Årsmöte hölls den 13 februari 2018 i NK-villan, Behmbrogatan 3 i Nyköping 

Styrelsen har bestått av Anne-Marie Norén Offerman, ordf, Mats Lundström, 
sekreterare, ledamöterna Anders Bjurström Anette Boden, Bengt Holmkvist, 
Maud Isacson, Kerstin Jonasson och Eva Ringström. 

Lars Eriksson har varit redovisningskonsult utanför styrelsen. 

Revisorer har varit Ulla Kalen och Kerstin Nilsson. 

Valberedningen har varit Solgerd Jem Rosenberg och Gunnel Söderlund Dahl 

Styrelsen har under året haft 10 styrelsemöten, brottsofferstödsgruppen har haft 
4 möten och vittnesstödsgruppen 3 träffar. Två brottsofferstödj are har fungerat 
växelvis som samordnare och har hållit jourtelefonen öppen tolv timmar dagli-
gen. 

Taina Karlsson har varit samordnare för vittnesstöd på 10 timmar i veckan. I se-
mesterperioder mm har medlemmar turvis skött samordningen för rekrytering 
till tingsrätten. 

Via vår jourtelefon har 299 brottsoffer fått stöd och genom vår vittnesstödsam-
ordning har vi i tingsrätten stöttat 449 vittnen, 105 målsägande, 194 vänner o 
anhöriga, samt 22 tilltalade. Arbetstiden i tingsrätten har sammanlagt varit 397 
timmar. 

Den 13 april deltog tre personer i en heldag om demokratibrott på Moderna 
Museet i Stockholm. 

Taina Karlsson deltog i Brottsofferjourens samordnarkonferens 19-20 mars, och 
Brottsoffermyndighetens vittnesstödssamordnarkonferens 25-26 oktober. 



13-14 personer deltog på riksförbundets inspirationsdagar i Södertälje 12-13 ok-
tober 

Anne-Marie Norén Offerman deltog i riksförbundets ordförandemöte 
16-17 november. 

Utbildnings- och informationsinsatser: 

På den Internationella Brottsofferdagen den 22 februari genomfördes en ljusma-
nifestation på stadshustrappan i Nyköping. 

I april deltog vi i Seniormässan på Sunlight, Nyköping. 

Annette Bockn informerade om BOJs verksamhet på seniormässan i Gnesta. 
Annette deltog också i seminariet "Drabbad av brott - hur gå vidare», ett samar-
bete mellan brottsofferjouren, polisen, PRO och SPE'. 

Den 30 augusti träffade Eva Ringström socialchefen och skolchefen i Trosa 
kommun och berättade lite om oss och våra önskningar. 

Under hösten informerade ordföranden damer på Hjortenbergskyrkans i 
Nyköping «Tjej frukost». 

I början av oktober informerade Kerstin Jonasson och Mats Lundström 
socialnämnden i Nyköpings kommun om vår verksamhet. 

Den 17 oktober hölls en öppen föreläsning om digitala brott i NK-villan i 
samarbete med Länsförsäkringar. 

Den 12 december informerade vi skolkuratorer i Nyköping om vår verksamhet. 

Vår brottsofferjour finns på Facebook. 

Trivselbefrämj ande insatser: 

Vittnesstöden deltog i tingsrättens kick-off på Sunlight Hotel den 8 januari. 

Efter årsmötet serverades en god måltid. 

Lördagen den 14 april bjöds alla aktiva stödjare på en middag på restaurant 
Skafferiet samt en konsert med Ted Gärdestads musik på Culturum . 



Den 31 maj hade föreningen 15-års jubileum på Stenbro Salonger med med 
bland annat en föreläsning av Caroline Engvall om «Barn och pedofili» . Dagen 
avslutades med tipspromenad, en bra trubadur och en god middag. 

Anne-Marie Norén Offerman Mats Lundström 

Anders Bjurström Anette Bo&n 

Bengt Holmkvist Maud Isacsson 

Kerstin Jonasson Eva Ringström 



Protokoll från ordinarie årsmöte i Brottsofferjouren Östra Sörmland den 14 februari 2019 i 

NK-villan, Behmbrogatan 3 i Nyköping 

Närvarande: Solgerd Jern Rosenberg, Anne de Jonge, Eva Ringström, Ulla Kal&I, Anni Thram, 

Bengt Holmkvist, Lena Holmkvist, Bosse Andersson, Taina Karlsson, Kerstin Bjurström, Åsa 

Rosendahl, Lisbeth Sagfors, Margun Lundström, Catharina Lidell, Gullevi Ankarsand, Lennart 

Ström, Ingemar Sjödin, Lars Eriksson, Anders Bjurström, Maud lsacson, Kerstin Jonasson, 

Gunnel Söderlund -Dahl, Gunilla Gandr, Mats Lundström, Anne-Marie Norén Offerman 

1. Mötet öppnades av ordföranden Anne-Marie Norén Offerman. 

2. Till mötesordförande valdes Gunilla Gandr6 

3. Till sekreterare vid mötet valdes Mats Lundström. 

4. Dagordningen fastställdes med två övriga frågor. 

5. Det konstaterades att mötet var behörigen utlyst. 

6. Till protokollsjusterare, tillika rösträknare, valdes Gullevi Ankarsand och Kerstin Bjurström. 

7. Verksamhetsberättelsen för 2018 (bil.1) och bokslutet för samma år (bil.2) gicks igenom 

och lades till handlingarna. 

8. Revisionsberättelsen (bil. 3) föredrogs. 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning. 

10. Resultat- och balansräkningen för 2018 fastställdes. 

11. Det beslöts att 2018 års resultat skall överföras i ny räkning. 

12. Det beslöts att medlemsavgifterna skall vara oförändrade. 

13. Förslag till verksamhetsplan för 2019 (bil.4) föredrogs och fastställdes. 

14. Förslag till budget för 2019 (bil.5) föredrogs och fastställdes. 

15. Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till oförändrat 8 st. 

16. Till ordförande på ett år valdes Anne-Marie Norén Offerman. 

17. Val av kassör tas i styrelsen. 

18. Till ledamöter på två år valdes Anette BoMn, Anders Bjurström, Ann de Jonge, Gunnel 

Söderlund Dahl och Sonja Westerberg. 

19. Till revisorer på ett år valdes Ulla Kal&I och Arne Svensson. 

20. Till revisorssuppleant på ett år valdes Christer Rosenberg. 

21. Till valberedning på ett år valdes Solgerd Jern Rosenberg och Gunilla Gandr6 

22. Till ombud vid förbundsstämman valdes Anne-Marie Norén Offerman. Det delegerades 

till styrelsen att utse ersättare. 



23. Övriga frågor: Kerstin Jonasson, Eva Ringström och Maud Isacson avtackades för mycket 

gott arbete i styrelsen. Lena Holmkvist och Anni Cederwall, som nu lämnar sitt aktiva 

medlemskap, avtackades för sitt långvariga och hängivna arbete i föreningen och tilldelades 

hedersdiplom. 

24. Mötet avslutades. 

Mats Lundström Lundström 

Sekreterare 

Gunilla Gandr 

Ordförande 

Justeras 

Gullevi Ankarsand Kerstin Bjurström 

Bilagor: Verksamhetsberättelse 2018, bokslut 2018, revisionsberättelse, verksamhetsplan 

2019 och budget 2019. 



Styrelsen sammanträder sista tisdagen i månaden med undantag för 
juni och juli. Utifrån detta skrivs månadsbrev av sekreteraren vilket 
delges samtliga aktiva medlemmar. 
Vi ska fortsätta vår kontakt med de fyra kommunerna för avtal om 
samarbete samt för möjlighet att informera socialtjänst och skola om 
vad vi kan erbjuda. 

Kontaktperson Gnesta kommun Anette Bockn 
Kontaktperson Nyköpings kommun 
Kontaktperson Trosa kommun Eva Ringström 
Kontaktperson Oxelösunds kommun Anne-Marie Norén Offerman 

Fortsatt samarbete med polisen där vi bl a träffar områdespoliserna i 
Gnesta och Trosa samt deltar i informationsträffar i samband med att 
det kommer nya aspiranter. Ansvarig Anette BoUn. 

Under våren 2019 med start i slutet av januari ny grundutbildning för 
stödpersoner. 

Ett par möten/träffar per termin för brottsofferstödj are respektive 
vittnesstödjare. 

Internationella brottsofferdagen den 22 februari uppmärksammas, 
förslagsvis som förra året. Anette Bodb skriver en artikel i frågan 
och hoppas på publicering östra Sörmlandsposten som delas ut i 
Trosa och Gnesta. 

Gemensamt för föreningen, studiebesök med informationsutbyte 
med Frivården i deras nya lokaler. Taina Karlsson sköter kontakten. 

Gemensam vårterminsavslutning. Kanske finns det någon i 
föreningen med stort hus och trädgård där vi skulle kunna anordna 
ett knytis och där vi under enklare former kan umgås 



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: 2019-11-06
Diarienummer: SN.2019.90

Socialnämnden

Redovisning av nattfaste mätning 2019

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Socialnämnden godkänner resultatet av nattfaste mätningen.

2. Socialnämnden godkänner de förslag på aktiviteter för att nå bättre resultat i

nattfaste mätningen på Strandhagen.

Sammanfattning
Nattfaste mätning har gjorts i Gnesta kommuns särskilda boenden vart annat år sedan

2012 tillsammans med FoU i Sörmland.

Gnesta kommun har sakta gått till en minskning av antalet nattfaste timmar de senaste

åren.

En uppföljning har gjorts under hösten 2019 i egen regi, vilken visar att Ekhagen har

minskat sin nattfasta mer än vid FoU:s mätning 2018.

Ärendebeskrivning
Resultat av nattfasta på Ekhagen och Strandhagen. Detta är en lokal mätning i Gnesta

kommun.

EKHAGEN
Alla avdelningar 9,71 10,20

Medel Median

Röd 8,18 8,37

Grön 8,35 9,00

Gul 7,26 7,45

Blå 7,38 8,00

STRANDHAGEN
Alla avdelningar 11,12 11,90
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Medel Median

Strandhagen 1 10,59 11,50

Strandhagen 2 12,06 13,30

Strandhagen 3 13,53 14,07

Strandhagen 4 13,08 13,17

Ekhagen och Strandhagen hösten 2019

Antal Medel Median

76 10,05 11,15

Tidigare år
2018 9,95 9,67

2016 11,91 12,50

2014 12,12 13,00

2012 12,84 13,33

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att nattfaste mätning skall fortsätta för att minska risken för

undernäring samt att ha som underlag för planering för den enskilda individens

kostplanering .

Totalt sett så ligger Gnesta under 11 timmars nattfasta i kommunen men har dock höjt

medel från 9,95 till 10,05.

Ekhagen har ett mycket gott resultat.

Strandhagen har något sämre resultat som förvaltningen kommer att arbeta vidare

med för att förbättra.

Åtgärdsplan för vidareutveckling av nattfastan på

Strandhagen
· Genomgång på alla APT

· Genomgång kring varje brukare på teamkonferens angående mat och dryck.

· All nattpersonal kommer arbeta en natt på Ekhagen för att se hur de arbetar

med kvälls/natt mål samt förfrukost.
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· Två personal/enhet kommer arbeta dag och kväll för att se hur

måltidsordningen fungerar på Ekhagen.

· Gemensam återkoppling med mig samt SSK Kristin och gästspel av Monica P

som berättar om deras arbetssätt för Att sänka nattfastan.

· Involvering av Kock Andreas från Köket för att påvisa vad som kan erbjudas

som nattmål och förfrukost.

· Ny nattfaste mätning i början av året.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet kommer inte att få några ekonomiska konsekvenser

Juridiska konsekvenser

Beslutet kommer inte att få några juridiska konsekvenser.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhet är inte tillämpligt i ärendet

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Riktlinje för förebyggande åtgärder och behandling av undernäring.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-11-06

Ann Malmström Birgitta Larsson

Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)



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: 2019-11-06
Diarienummer: SN.2019.91

Socialnämnden

Riktlinjer HSE 2019

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Socialnämnden fastställer riktlinjerna " Riktlinje för delegering av arbetsuppgift

inom den kommunala hälso- och sjukvården i Sörmlands län" och Riktlinje för

instruktion av arbetsuppgift inom den kommunal hälso- och sjukvården i

Gnesta kommun".

Sammanfattning
Ärendet omfattar 2 olika riktlinjer. Den första är "riktlinje för delegering av

arbetsuppgift inom den kommunala hälso- och sjukvården i Sörmlands län" vilken

ersätter den tidigare riktlinjen med Dnr 2016:86.

Den andra är "riktlinje för instruktion av arbetsuppgift inom den kommunal hälso- och

sjukvården i Gnesta kommun".

Riktlinjerna ska vara ett stöd för anställda inom socialförvaltningen i Gnesta kommun.

Ärendebeskrivning
För att säkerställa olika handlingar och utförandet av arbetsuppgifter inom den

kommunala hälso- -och sjukvården i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, ska det

finnas riktlinjer. Båda riktlinjerna är framtagna av medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Avsikten är att riktlinjerna ska säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i vården för den

enskilde patienten. Riktlinjerna ska vara ett stöd för anställda i utförandet av ett

kvalitativt gott arbete för den enskilde som är i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att det tidigare har varit otydligt för medarbetare vad en

delegering innebär jämfört med vad en instruktion innebär.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet kommer inte att innebära några ekonomiska konsekvenser.



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

Juridiska konsekvenser

Beslutet kommer inte att medföra några juridiska konsekvenserBrödtext

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys är inte tillämpligt i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-11-06

2. Riktlinje för delegering av arbetsuppgift inom den kommunala hälso- och

sjukvården i Sörmlands län.

3. Riktlinje för instruktion av arbetsuppgift inom den kommunal hälso--och

sjukvården i Gnesta kommun.

Ann Malmström Birgitta Larsson

Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS)
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                                                                         BAKGRUND 
Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Sörmland har i detta dokument utarbetat länsgemensamma riktlinjer 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 ger den enskilda individen trygghet 

samt en god och säker vård. 

1.1 Delegering 

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

arbetsuppgifter inom hälso- och sjuk-vård och tandvård. 

Delegering kan ske även om formellt kompetent personal finns tillgänglig. Delegeringsmöjligheten kan 

användas när det utifrån ett helhetsperspektiv bättre svarar mot patientens behov och underförutsättning att 

patientsäkerheten inte äventyras. 

Delegering får inte ske för att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl. 

En delegering 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 landsting – kommun. 

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.  
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2 ANSVARSFÖRDELNING 

2.1 Vårdgivarens ansvar 

Vårdgivaren 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. 

 

2.2 Verksamhetschefens övergripande ansvar: 

Ge varje enhetschef ansvar att leda arbetet och fördela arbetsuppgifterna allt efter 
art och svårighetsgrad med hänsyn till behovet av kompetens och yrkeserfarenhet.  
Enhetschefen svarar för att den personal som ska utföra olika arbetsuppgifter har 
tillräcklig kompetens för detta. 
 

2.3 Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) / Medicinskt  

ansvarig för rehabiliterings(MAR) ansvarar för att: 
● det finns riktlinjer/rutiner 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  
 

2.4 Chef för boendeenhet/hemtjänstgrupp/boendestöd ansvarar 

för att: 

 personal med reell kompetens finns på enheten 

 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, även vikarier, ska informeras om att 

medicinska arbetsuppgifter kräver delegering 

 hänsyn tas vid personalplanering för tid till introduktion och delegering i 

samråd med distriktssköterska/sjuksköterska eller paramedicinsk personal 

 informera legitimerad personal om nyanställningar och förlängning av 

vikariat/anställning eller personal som slutar sin tjänst 

 vara uppdaterad i vilka delegeringar som finns på enheten 

 

2.5 Delegerande legitimerad personals ansvarar för att: 

 utifrån ordination bedöma behov egenvård/delegering  

 med hjälp av kunskapskontroller avgöra om personal är lämplig för 

delegering  

 följa upp givna delegeringsbeslut  
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 vid behov återkalla delegeringsbeslut  

 

2.6 Den 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 (se lokal rutin) 

3 Kompetens 

3.1 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. 

3.2 Reell kompetens 

Reell kompetens innebär att en person har skaffat sig tillfredsställande kunskaper och färdigheter för 

arbetsuppgiften genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom fortbildning. 

Omvårdnadspersonal som har skaffat sig reell kompetens för en viss arbetsuppgift har inte utan vidare rätt 

att utföra den. Han/hon 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. 

4 Delegeringsbeslut 
– ska alltid vara skriftligt ska gälla för en viss tid – högst ett år – eller för ett visst tillfälle och ska innehålla 

följande: 

– till vem uppgiften delegeras, 
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– vilka arbetsuppgifter som delegeras, 

– för vilka personer eller för vilken enhet/område delegeringen gäller, 

– tidsperioden som delegeringen gäller, 

– datum då delegeringsbeslutet togs, 

– vilka moments som har gåtts igenom inför delegeringen 

– den delegerandes underskrift/elektronisk signering 

– uppgiftsmottagarens underskrift/elektronisk signering 

MAS ska underrättas om de delegeringar som sker inom kommunens hälso-och sjukvård. 

4.1 Arbetsuppgifter som aldrig får delegeras enligt Masnätverket 

i Sörmlands gemensamma beslut 

● bedömning av behov av hälso-och sjukvårds/rehabiliteringsinsatser 

● bedömning och förskrivning av hjälpmedel 

● intyg för bostadsanpassning 

● bastest/blodgruppering och blodtransfusion 

● förestå läkemedelsförråd 

● vidaredelegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 

● infusioner och transfusioner 

● hantering av centrala infarter 

● komplicerad katetersättning 

● sugning av nedre luftvägar 

● vaccinationer 

● fastställande av en människas död 

4.2 Signeringslista 

Signeringslista alternativt signering i verksamhetssystemet sker vid frekvent förekommande hälso- och 

sjukvårdsinsatser. Signeringsunderlaget är journalhandling och används för kontroll och uppföljning av 

exempelvis läkemedelshantering, träningsmoment och såromläggning. 

4.3 Beordra/assistans och handräckning 

I enstaka nödsituationer kan det bli nödvändigt att beordra utförandet av en viss arbetsuppgift, det är inte 

att betrakta som en delegerad arbetsuppgift. 
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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) 

4.4 Återkallning 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. 

 

Ett återkallande sker av legitimerad personal om det anses nödvändigt. Detta kan ske med omedelbar 

verkan. Vid tveksamhet ska samråd ske med MAS/MAR. Ansvarig chef och MAS/MAR ska informeras. 

4.5 Förvaring av delegeringsbeslut 

Se lokal rutin/instruktion om förvaring avseende original/kopior av delegeringsbeslut. 

4.6 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. Ett nytt 

delegeringsbeslut ska skyndsamt fattas. Under en övergångsperiod kan sjuksköterska i angränsande område 

ansvara för förlängning av delegeringen. 

5 RISKANALYS 
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? 

5.1 Allvarlighetsgrad och konsekvens 

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

5.2 Exempel på konsekvenser: 

Katastrofal (4) Dödsfall eller större kvarstående funktionsnedsättning/besvär (se 

ex. 1 och 6 nedan) 

Betydande (3) Kvarstående måttlig nedsatt funktionsnedsättning/besvär (se ex. 2 nedan) 
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Måttlig (2) Övergående funktionsnedsättning/besvär (se ex. 3 och 5 nedan) 

Mindre (1) Obehag eller obetydlig skada (se ex. 4 nedan) 

Exempel: 

1. Waranordination. Om dubbeldos Waran (blodförtunnande) ges och det inte uppmärksammas, kan det 

innebära att patienten får en inre blödning. 

2. Lindning av ben. Om ett ben lindas för hårt kan det medföra försämrad 

cirkulation som på sikt kan innebära amputation. 

3. Mat och dryck. Om patienten har svårt att äta och dricka får det konsekvenser 

såsom undernäring, förstoppning, trycksår och försämrat allmäntillstånd. 

4. Allmän om vårdnad som inte fungerar till exempel, inkontinensskydd sitter fel, 

oklippta tånaglar som ger nageltrång, glömt sätta in tandprotes före måltid. 

5. Smärtlindring med TENS. Fel hantering kan medföra utebliven smärtlindring 

eller ökad smärta. 

6. Kontrakturprofylax (rörlighetsträning) Om utebliven/felaktig riskerar patienten 

att få bestående rörelseinskränkningar/skada/smärta. 

5.3 Bedömning av sannolikheten 

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 

5.4 Riskmatris 

Allvarlighetsgrad/sannolikhet för inträffande 

Katastrofal(4) Betydande(3) Måttlig (2) Mindre (1) 

Mycket stor (4) 16 12 8 4 
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Stor (3) 12 9 6 3 

Liten (2) 8 6 4 2 

Mycket liten(1) 4 3 2 1 

5.5 Poängbedömning 

Ju högre poäng ju större risk och sannolikhet att det inträffar. Ju högre poäng desto mer utbildning krävs för 

att omvårdnadspersonalen ska utföra arbetsuppgiften eller om legitimerad personal ska utföra uppgiften 

själv. 
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1 Individuell vårdplan 
En förutsättning för att vårdtagaren ska få god vård och uppleva trygghet, är att det finns individuella mål för 

omvårdnaden. För att detta ska vara möjligt krävs att individuella vårdplaner upprättas i kommunen. 

 

1.1 Riskbedömning 

Legitimerad personal ska i vårdplaneringen alltid väga in riskens storlek i insatsen som ska utföras. Ställning 

tas, av vårdpersonalen i samråd med sjuksköterska och/eller chef, 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 ta ställning till om insatsen är att 

betrakta som egenvård eller hälso-och sjukvård. Egenvård utförs av vårdtagaren själv eller av annan på 

uppdrag av denne. Vårdtagaren har ansvar för att insatsen utförs korrekt. 

Faller insatsen inom ramen för hälso-och sjukvård ska legitimerad personal ta ställning om insatsen kräver 

generell eller individuell instruktion/delegering. 

 

2 Instruktion 
Vissa arbetsuppgifter som räknas som hälso- och sjukvårdsuppgifter kan utföras av reellt kompetent personal 

efter instruktion av legitimerad personal. Instruktionen kan ges enskilt eller i grupp. Kunskapstest bör 

användas, muntligt eller skriftligt efter bedömning av legitimerad personal. Det åligger legitimerad personal att 

utforma material till respektive test. 

Riskbedömningen avgör på vilken nivå instruktionen behöver ges. En instruktion är mer omfattande än en 

rekommendation och kan ges som en generell- respektive individuell instruktion beroende på den 

legitimerades bedömning av insatsens art och personalgruppens kompetens. 

Den som instruerar personal att utföra en hälso- och sjukvårdsuppgift har skyldighet att förvissa sig om att 

personalen efter instruktion/delegering är reellt kompetent. Den som instruerar har ansvar för att uppgiften 

utförs på rätt sätt. 

2.1 Generell instruktion 

En generell instruktion kan ges till en eller flera personer, utifrån personalgruppens kompetens och patientens 

behov, som därefter får vidareförmedla samma instruktion till övriga i personalgruppen. 

Som hjälpmedel för att hålla reda på vilka som fått instruktionen ska en instruktionsförteckning användas. 

Instruktionsförteckningen ska förvaras i pärm på enhetens kontor. 

 

2.2 Individuell instruktion 

Om arbetsuppgiften inte kräver en delegering används istället ett individuellt instruktionsbevis som utfärdas 

ett för varje person som ska utföra arbetsuppgiften. För att se vilka arbetsuppgifter det gäller se bilaga 4. 
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Vid individuell instruktion krävs att legitimerad personal själv instruerar varje person som ska utföra 

arbetsuppgiften.                                                Instruktionen kan ges till flera personer samtidigt. 

(Instruktionsbevis som bilaga). 

Instruktionsbevis: 

 Ska alltid vara skriftligt 

 Ska gälla för en viss tid 

 Ska innehålla följande: 

- till vem arbetsuppgiften instruerats, 

- vilka arbetsuppgifter har personalen fått instruktion om, 

- tidsperioden som instruktionen gäller, 

- vilka moment som har gåtts igenom i instruktionen. 

 

En kopia av instruktionsbeviset ska när som helst kunna begäras av MAS. Enhetschef ska ha kännedom om 

vilka personer som inhämtat kunskaper för att utföra arbetsuppgifter efter instruktion. 

Den som fått individuell instruktion och godkännande av legitimerad personal att utföra en hälso- och 

sjukvårdsuppgift får inte överlåta arbetsuppgiften till någon som inte fått instruktion för just den 

arbetsuppgiften. Den legitimerade som instruerat har ansvar för uppföljningen av personalens förmåga att 

utföra arbetsuppgiften enligt fastställt datum. Uppföljningen ska ske efter behov, dock minst en gång per år. 

3 Assistans och handräckning 
I enstaka nödsituationer kan det bli nödvändigt att beordra utförandet av en viss arbetsuppgift, 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. 

4 Återkallning av ett instruktionsbevis 
Ett instruktionsbevis ska återkallas om det visar sig att den som har tagit emot en delegering eller instruktion 

saknar förmåga eller förutsättningar för att utföra de delegerade eller instruerande arbetsuppgifterna på ett 

säkert och riktigt sätt. 

Återkallning sker av legitimerad personalom det anses nödvändigt. Detta kan ske med omedelbar verkan. 

Återkallelsen ska ske i samråd med arbetsledaren och vid tveksamhet kan samråd även ske med MAS. 

Vid återkallning av instruktionsbeviset skrivs detta in på blanketten, kopia skickas till MAS. 
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Instruktionsförteckning/generell instruktion 
Arbetsgrupp:…………………………………………  
Arbetsuppgift:_________________________________________________________________________

______________________________  
______________________________________________________________________________________

___________________  

 

Följande personer har fått instruktioner för att utföra arbetsuppgiften.  
 

       

Datum_____________     Sign. 
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Personalens namn och signatur______________________________________/____________  

 

Instruktion av____________________________________________________/____________  

 

 

Datum_____________ 

Personalens namn och signatur______________________________________/____________  

 

Instruktion av____________________________________________________/____________  

 

 

Datum_____________ 

Personalens namn och signatur______________________________________/____________  

 

Instruktion av____________________________________________________/____________  

 

 

Datum_____________ 

Personalens namn och signatur______________________________________/____________  

 

Instruktion av____________________________________________________/____________  

 

 

Datum_____________ 

Personalens namn och signatur______________________________________/____________  

 

Instruktion av____________________________________________________/____________  

 

 

Datum_____________ 

Personalens namn och signatur______________________________________/____________  

 

Instruktion av____________________________________________________/____________  

Instruktionsbevis  

Individuell instruktion gällande arbetsuppgift/patient  
 

Datum______________     Sign 

Personalens namn och signatur_____________________________________/______________ 

 

1 Har genomgått utbildning och har färdigheter att utföra följande arbetsuppgift som räknas  

som en hälso- och sjukvårdsuppgift.  

Kunskapstest:(ange vad och hur).  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Uppföljningsdatum:______________________________________________/________________ 

 

Instruktionen har givits av_________________________________________/_______________ 

 

 

Datum______________ 

Personalens namn och signatur_____________________________________/________________ 

 

2 Har genomgått utbildning och har färdigheter att utföra följande arbetsuppgift som räknas 

som en hälso- och sjukvårdsuppgift.  

            Kunskapstest(ange vad och hur) 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Uppföljningsdatum:______________________________________________/_______________ 

 

Instruktionen har givits av_________________________________________/_______________ 

 

 

Datum______________ 

Personalens namn och signatur_____________________________________/_______________ 

 

3 Har genomgått utbildning och har färdigheter att utföra följande arbetsuppgift som räknas 

som en hälso- och sjukvårdsuppgift.  

            Kunskapstest(ange vad och hur) 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Uppföljningsdatum:_______________________________________________/______________ 

 

Instruerande arbetsterapeut/sjukgymnast är ytterst ansvarig för instruktionen, 

vilket innebär utredning, bedömning, instruktion, uppföljning och utvärdering.  
 träning/behandling individuellt eller i grupp som utförs efter risk- bedömning 

med skriftlig och muntlig instruktion och som kan omfatta följande områden:  

 behandling/träning av funktioner/förmågor och aktiviteter utifrån 

arbetsterapeut och/eller sjukgymnast bedömning  

 gångträning 

 stå träning  

 handträning  

 andningsgymnastik  

 kontrakturprofylax  

 aktivitetsträning inom personlig vård till exempel: hygien, av- och påklädning  
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 aktivitetsträning gällande hemliv till exempel: inköp och matlagning 

 kognitiva strategier  

 kommunikationsträning läsa, skriva och räkna  

 ödemprofylaktiska åtgärder vilket kan var olika former av 

kompressionsbehandling  

 värme eller kyla behandling  

 påtagning av ortopediska skenor - där det bedöms finnas risk för 

felanvändning  

 TENS-behandling  

 tippbräda  

 handleda och instruera personal i vardagsrehabilitering, så att de kan in-

formera vidare till övrig personal i gruppen  

 skötsel av medicintekniska produkter som inte kräver specifik kunskap 

 rengöring  

 kontrollera funktion  

 användning av medicintekniska produkter enligt utlämnade checklistor el-ler 

skriftliga instruktioner  

 dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen på uppdrag av legitimerad 

arbetsterapeut och sjukgymnast  

 

 

 

 

Hälso- och sjukvårdsuppgifter som inte får instrueras till annan personal utan 

ska utföras av legitimerad arbetsterapeut/sjuk-gymnast  
 bedömning av patientens behov av rehabilitering och träning under be-

dömningsfasen  

 bedömning av patients funktions eller aktivitetsförmåga som underlag för 

andra aktörers insatser  

 specifik behandling som omfattar:  

individuell behandling vid speciella behov  

gruppbehandling efter speciell metod eller inriktning  

förändring i behandling  

 bedömning av patientens omgivningsfaktorer  

 utformning av träningsprogram  

 förskrivning av medicintekniska produkter  
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 specialanpassning av medicintekniska produkter  

 ansvara för att utforma skriftliga individuella anvisningar för hur 

medicintekniska produkter ska användas  

 utprovning av ersättnings hjälpmedel  

 intygsskrivande  

 uppföljning och utvärdering av insats och behandling  

 

 

 



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: 2019-11-06
Diarienummer: SN.2019.34

Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS kvartal 3,
2019

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning
För tredje kvartalet 2019 finns det inga (0) ej verkställda gynnande biståndsbeslut

enligt SoL och LSS.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Rapporteringen är inte föremål för jämställdhetsanalys.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse

Ann Malmström Ida Claesson

Förvaltningschef Utredare

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



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: 2019-11-06
Diarienummer: SN.2019.30

Socialnämnden

Antal platser vid särskilt boende

Förslag till beslut i socialnämnden
1. Nämnden godkänner förvaltningens information om svar till Kommunala

pensionärs- och omsorgsrådet

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärs och omsorgsrådet har lämnat in en skrivelse med synpunkter

på svar som Socialnämnden tidigare lämnat i ärendet angående antal platser på särskilt

boende för äldre.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har skriftligt besvarat skrivelsen till rådet och nämndens ordförande har

muntligt föredragit svaret på rådets sammanträde den 20 september 2019.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys är inte tillämpbart i detta ärende.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-10-28

2. Skrivelse från kommunala pensionärs och omsorgsrådet 2019-05-21.

3. Svar på skrivelse "Antal platser i särskilt boende" 2019-09-18

Ann Malmström Mari Önnevall

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare



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
~ Ann Malmström, Förvaltningschef

~ Gunilla Bränström, Kommunala pensionärs- och omsorgsrådet
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Svar på skrivelse "Antal platser i särskilt boende"

Bakgrund

Kommunala pensionärs och omsorgsrådet har 2019-05-21 lämnat in en skrivelse "Antal platser i särskilt

boende".

Förvaltningen svar

Runt årsskiftet 2018/2019 och en bit in på våren 2019 fick ett antal äldre vänta länge, upp till sex månader från

ansökningstillfället, på att flytta in i särskilt boende. Det berodde främst på låg omflyttning på boendena. Det

innebar dessvärre också att en handfull äldre drabbades av väntetider längre än tre månader från beslut om

plats på särskilt boende vilket historiskt har varit ovanligt.

Vi ser hittills i år inte samma utveckling. I början av september 2019 finns inga äldre som väntat längre än tre

månader på plats i särskilt boende.

Under den här perioden har de äldres situation noga följts upp av både biståndshandläggare och

utförarpersonal. I de få fall där situationen bedömdes ohållbar så erbjöds plats inom kortvården i väntan på

permanent boende i särskilt boende. Oftast är det bäst för den äldre kunna bo kvar i ordinärt boende i väntan

på plats på särskilt boende och att inte behöva flytta flera gånger mellan tillfälliga lösningar. Därför gör

personalen i utförarverksamheten sitt yttersta för att omsorgen under väntetiden ska fungera och bli så bra

som möjligt.

För några individer med mycket stora omsorgsbehov var det inte tillräckligt med hemtjänst, trots mycket

omfattande insatser. Därför öppnades ytterligare tre platser upp inom kortvården under våren, varav två har

avsett platser för äldre som väntat plats på särskilt boende. Verksamheten har bemannats upp med ytterligare

omvårdnadspersonal för att möta vård- och omsorgsbehoven och kunna fortsätta ge personer med beslut om

växelvård, kortvård eller avlastning insatser utan inskränkning. De äldre i kortvården som väntar på plats i

särskilt boende kan ta med de saker hemifrån man önskar och som är viktiga. Det kan vara någon möbel, tavlor

eller blommor.

Lösningen gör att man har kunnat utöka kapaciteten för ett förväntat tillfälligt behov utan att öppna upp en hel

permanent avdelning. Lösningen är flexibel och möjliggör både att kunna utöka och ta bort någon plats om

behoven förändras.
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Socialförvaltningen prognosticerar behovet av platser i särskilt boende bland annat baserat på

befolkningsstatistik i den lokalförsörjningsplan som är under utarbetande. Befolkningsstatistiken visar att vi

inom närmsta tioårsperioden får allt fler äldre och att vi lever längre. Den säger däremot inget om

hälsotillstånd eller hur de som blir äldre planerat för sitt boende på äldre dagar. Statistiken säger heller

ingenting om hur samhället kommer att utvecklas med äldre som i högre uträckning än tidigare förvärvsarbetat

och därmed har ekonomiska möjligheter till hushållsnära tjänster, digitala hjälpmedel eller att kunna byta

bostad. Därför behöver vi förutom befolkningsstatistik följa utvecklingen på individnivå så att förebyggande,

tidiga och rätt insatser kan sättas in. Gnesta är en liten kommun och det en fördel vi ska dra nytta av, då den

individuella uppföljningen är praktisk möjlig.

En utökning med en permanent avdelning innebär stora investeringar och en risk att stå med övertalig personal

och kostnader man inte kan minska på ett enkelt sätt ifall behovet av platser minskar eller planar ut på några

års sikt. Alternativet- att utöka med några platser inom kortvård om behov finns samt att arbeta ännu mer med

individuell kartläggning och uppföljning med fokus på förebyggande åtgärder, tidiga och rätt insatser - är ett

arbetssätt som förvaltningen förordar. Socialnämndens ledamöter står bakom förvaltningens bedömning.

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare

Ann Malmström Mari Önnevall



Gnesta kommun 

Socialnämnden 

646 80 Gnesta 

Gnesta kommun 

Ink: 2019 -05- 21 
Dnr  
För handläggning•  

Antal platser i särskilt boende 

Organisationernas ledamöter i kommunala pensionärs- och omsorgsrådet har tagit del av 

tjänstemännens förslag till nämnden om svar på vår skrivelse angående platser vid särskilt 

boende. Vi vill framföra följande synpunkter. 

Vår uppfattning har varit att byggande av det nya äldreboendet, Strandhagen, skulle 

innebära en utökning av platser vid särskilt boende. Eftersom inga avdelningar vid Frustuna-

gården kvarstår för vård- och omsorgsboende har tvärtom platserna minskats med 2. 

Trots att kriterierna för att beviljas plats innebär att man måste vara multisjuk är det lång kö 

av sökande som beviljats plats utan att erhålla någon. Den exceptionella kön på över 20 

personer har minskat till (vid kontroll den 17 maj) 13 personer varav 3 har väntat på plats 

mer än 3 månader. Även om några i kön f n erhåller vård och omsorg på korttidsboende 

anser vi att kösituationen är oacceptabel. 

Vi är helt överens med er om att skattemedel ska användas på ett klokt sätt. Har det gjorts 

någon ekonomisk beräkning av nettokostnaden för att öppna ytterligare en avdelning vid 

Frustunagården? Nattpersonalen torde kunna samordnas med korttidsavdelningen och 

kostnaden för hemtjänsten borde minska avsevärt. Dessutom erhålles hyresintäkter och 

vårdavgifter från boende. Inga utökade lokalkostnader för socialnämnden. Detta borde 

innebära en låg nettokostnad för att utöka platser. Det borde även tas med i diskussionen 

det stora värde det skulle innebära för äldre och deras anhöriga att känna sig trygga i 

förvissningen om att kommunen kan tillgodose att plats vid särskilt boende kan erhållas när 

behov uppstår. 

Av skrivningen framgår att det finns beredskap att ta emot fler äldre om det uppstår ett 

kraftigt ökat behov. Hur är denna beredskap utformad? Det torde ta tid att öppna en 

avdelning med personalbemanning samt inredning av lokal mm. 

Vi anser att de skäl som framförts för att ej öppna en av delning vid Frustunagården för vård-

och omsorgsboende är otillräckliga och att det finns skäl till att genomföra en mer 

djupgående utredning som innehåller en prognos på framtida behov av platser och en 

ekonomisk kalkyl. 



När det gäller vårt förslag om utarbetande av plan om hur behovet av platser vid särskilt 

boende ska tillgodoses i framtiden hänvisas i tjänstemännens skrivelse till kommunens 

lokalförsörjningsplan. Har socialförvaltningen i det pågående arbetet med revidering av 

denna plan gjort någon analys över det framtida behovet? 

På uppdrag av pensionärsorganisationernas ledamöter i kommunala pensionärs- och 

omsortgsrådet. 

Gnesta 2019-05-21 

Gunilla Bränsttöm 



Socialförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2019-11-06
SN.2019.1

Socialnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
socialnämnden antagen delegationsordning (antaget 2016-09-08). 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 justerats
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 delegationsbeslut 2019-09-24 – 2019-11-05

~ Förteckning över anställningar 2019-09-01 - 2019-10-31
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DELEGATIONSBESLUTSocialnämnden

Beslutsperiod:

Ärende: SN.2019.79

Personalknutna ärenden

Avstängning

Beslutsdatum: 2019-09-26

Beslut: Delegationsbeslut personalärende - avstängning, §1: Fastställd
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Socialnämnden 
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade 
mellan 2019-09-01 – 2019-10-31 
Undersköterska 
Organisation: Hemtjänst Gnesta östra 

Tillsvidare, From: 2019-09-23 

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 

Undersköterska 

Organisation: Hemtjänst Björnlunda 

Tillsvidare, From: 2019-12-02 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 

Enhetschef 

Organisation: Hälso- och sjukvård 

Tillsvidare, From: 2020-02-03 
Utfärdat av: Anne Ringdahl, Chef 

Socialsekreterare 

Organisation: Utredning och stöd 

Tillsvidare, From: 2019-11-04 
Utfärdat av: Kalpana Westerlund, Enhetschef 

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan 

2019-09-01 – 2019-10-31 
Sjuksköterska 

Organisation: Hälso- och sjukvård 
Vikariat, 2019-12-15 - 2020-10-31,  

Utfärdat av: Anne Ringdahl, Chef 
Boendestödjare 

Organisation: Boendestöd 
Vikariat, 2019-10-28 - 2019-11-17,  

Utfärdat av: Camilla Andersson, Enhetschef 
Vårdbiträde 
Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2019-10-21 - 2019-12-11 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Boendestödjare 
Organisation: Boendestöd 

Vikariat, 2019-10-28 - 2019-12-15,  

Utfärdat av: Camilla Andersson, Enhetschef 
Boendepersonal 
Organisation: Regnbågen 

Vikariat, 2019-10-21 - 2019-12-01,  

Utfärdat av: Camilla Andersson, Enhetschef 
Socialsekreterare 

Organisation: Utredning och stöd 

Allm visstidsanställning, 2019-10-01 - 2020-02-29 

Utfärdat av: Kalpana Westerlund, Enhetschef 
Undersköterska 

Organisation: Hemtjänst Björnlunda 

Allm visstidsanställning, 2019-11-01 - 2020-01-31 
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 
Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Björnlunda 

2019-09-02 - 2019-12-02 
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 



Enhetschef 

Organisation: Äldre, funktion o HOS Ledning 

Vikariat, 2019-09-01 - 2019-11-30,  
Utfärdat av: Anne Ringdahl, Chef 
Undersköterska 

Organisation: Hemtjänst Gnesta östra 

Vikariat, 2019-09-30 - 2019-11-15,  
Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
Vårdbiträde 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 
Allm visstidsanställning, 2019-09-09 - 2019-10-20 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Vårdbiträde 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 
Allm visstidsanställning, 2019-09-09 - 2019-12-31 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Vårdbiträde 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 
Allm visstidsanställning, 2019-09-09 - 2019-10-20 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Vårdbiträde 
Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2019-10-21 - 2019-12-31 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Undersköterska 
7Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2019-09-09 - 2019-12-31 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Integrationssamordnare 
Organisation: Stöd till arbete 

Allm visstidsanställning, 2019-08-20 - 2019-12-31 

Utfärdat av: Angelica Zunko Markström, Enhetschef 
Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Gnesta östra 

Allm visstidsanställning, 2019-10-21 - 2019-12-15,  

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
Boendepersonal 

Organisation: Boende Landhammarsgatan 

Vikariat, 2019-09-16 - 2019-11-10,  
Utfärdat av: Camilla Andersson, Enhetschef 
Undersköterska 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2019-09-09 - 2019-12-31 
Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 
Undersköterska 

Organisation: Hemtjänst Gnesta västra 

Allm visstidsanställning, 2019-09-30 - 2019-12-15 
Utfärdat av: Nora Holm, Chef 
Biståndshandläggare 

Organisation: Bistånd 
Vikariat, 2019-11-01 - 2020-12-31,  

Utfärdat av: Helen Brodin, Enhetschef 
Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Gnesta östra 



Allm visstidsanställning, 2019-09-30 - 2019-11-17 

Utfärdat av: Åsa Hjalmarsson, Chef 
Undersköterska 
Organisation: Särskilt boende Ekhagen 

Allm visstidsanställning, 2019-10-01 - 2019-12-31 

Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 

Undersköterska 
Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2019-09-09 - 2019-12-31 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 

Vårdbiträde 
Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2019-09-09 - 2019-12-31 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 

Vårdbiträde 

Organisation: Särskilt boende Strandhagen 

Allm visstidsanställning, 2019-09-09 - 2019-12-31 

Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef 

Vårdbiträde 

Organisation: Särskilt boende Ekhagen 

Allm visstidsanställning, 2019-09-09 - 2020-09-08 
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen 

Vårdbiträde 

9Organisation: Hemtjänst Gnesta västra 

Allm visstidsanställning, 2019-09-30 - 2019-11-15 
Utfärdat av: Nora Holm, Chef 

Vårdbiträde 

Organisation: Hemtjänst Gnesta västra 

Vikariat, 2019-09-30 - 2019-11-17,  
Utfärdat av: Nora Holm, Chef 

 



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: 2019-11-06
Diarienummer: SN.2019.2

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 från sociala utskottet 2019-10-02

~ Protokoll från sociala utskottet 2019-10-25
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